
PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo  9  d. 
įsakymu Nr.V- 62 

 

__________________________________________________________________________ 
( pareigos) 

 

__________________________________________________________________________ 
(darbuotojo vardas, pavardė) 

 

Kauno Juozo Urbšio progimnazija 

Įmonės kodas: 190137074 

Adresas: Partizanų g. 68, Kaunas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

________________ 
(data) 

 

 

 Aš,________________________________________________________________, 
                                                                                   (vardas, pavardė, pareigos) 

 

1. Esu informuotas, kad mano darbdavys Kauno Juozo Urbšio progimnazija (toliau – 

Darbdavys), įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus ir siekdamas teisėtų darbdavio interesų, Kauno 

Juozo Urbšio progimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais tikslais renka ir tvarko 

mano asmens duomenis. 

2. Sutinku/ Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad Darbdavys tinkamos komunikacijos su 

manimi ne darbo metu palaikymo tikslu, tvarkytų ir saugotų šiuos mano asmens duomenis: 

- asmeninį telefono numerį; 

- asmeninį elektroninio pašto adresą. 

Šiuos mano duomenis Darbdavys saugos iki darbo santykių tarp manęs ir Kauno Juozo Urbšio 

progimnazijos pabaigos, išskyrus jei šie duomenys pateikti darbuotojo asmens byloje. Tokiu atveju 

taikomi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ saugojimo terminai. 

3. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: 

3.1. Būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

3.2. Susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi; 

3.3. Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

3.4. Nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

4. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, 

informuodamas apie tai Kauno Juozo Urbšio progimnaziją raštu. 

5. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės nustatytos 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir 

kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

6. Patvirtinu, kad Kauno Juozo Urbšio progimnazija mane tinkamai ir visapusiškai supažindino 

su šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis. 

 

      _______________________________________________ 

                                                                                                  (parašas, vardas, pavardė) 



PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo  9  d. 
įsakymu Nr.V- 62 

 

___________________________________________________________________________ 
( pareigos) 

 

__________________________________________________________________________ 
(darbuotojo vardas, pavardė) 

 

Kauno Juozo Urbšio progimnazija 

Įmonės kodas: 190137074 

Adresas: Partizanų g. 68, Kaunas 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

________________ 
(data) 

 

 

 Aš,________________________________________________________________, 
                                                                                   (vardas, pavardė, pareigos) 

 

1. Sutinku/Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad bendruomenės ir visuomenės informavimo 

apie Kauno Juozo Urbšio progimnazijos veiklą ir bendruomenės narių pasiekimus tikslu, Kauno 

Juozo Urbšio progimnazijos internetiniame puslapyje https://urbsys.kaunas.lm.lt// socialinio tinklo 

paskyroje, skelbimų lentoje būtų paskelbti šie mano asmens duomenys: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Nuotraukoje/vaizdo medžiagoje vaizduojama1: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Šis sutikimas nuo pasirašymo dienos iki darbo sutarties pasibaigimo dienos. 

4. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą Sutikimą bet kuriuo metu 

informuodamas apie tai Kauno Juozo Urbšio progimnaziją raštu.  

 

      _______________________________________________ 

                                                                                                  (parašas, vardas, pavardė) 

 

____________________________ 

1 Pateikiamas nuotraukos/vaizdo medžiagos aprašymas 

https://urbsys.kaunas.lm.lt/


PATVIRTINTA 

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo  9  d. 
įsakymu Nr.V- 62 

 

Kauno Juozo Urbšio progimnazija 

Įmonės kodas: 190137074 

Adresas: Partizanų g. 68, Kaunas 

 

KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

_______________________________ 

(data) 

 

Aš,_____________________________________________________________________________ 

          (kandidato vardas ir pavardė) 

1. Sutinku/Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad Kauno Juozo Urbšio progimnazijos 

darbuotojų atrankos vykdymo tikslu, norėdama pasiūlyti man darbą ateityje, tvarkytų ir (vienerius) 

metus saugotų šiuos mano asmens duomenis: 

- vardą ir pavardę; 

- asmens kodą; 

- asmens tapatybės kortelės (paso) numerį; 

- gyvenamosios vietos adresą; 

- gimimo datą; 

- amžių; 

- telefono numerį; 

- elektroninio pašto adresą; 

- gyvenimo aprašymą; 

- duomenis apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo patirtį. 

2. Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. 

3. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: 

3.1. Būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

3.2.Susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi; 

3.3.Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

3.4.Nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

4. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, 

informuodamas apie tai Kauno Juozo Urbšio progimnaziją raštu. 

5. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir 

kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

6. Patvirtinu, kad Kauno Juozo Urbšio progimnazija mane tinkamai ir visapusiškai supažindino 

su šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis. 

 

 

      _______________________________________________ 

                                                                                                  (parašas, vardas, pavardė) 



 

PATVIRTINTA 
Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  

direktoriaus 2020 m. rugsėjo  9  d. 

įsakymu Nr.V- 62 

 

___________________________________________________________________________ 
( pareigos) 

 

__________________________________________________________________________ 
(darbuotojo vardas, pavardė) 

 

Kauno Juozo Urbšio progimnazija 

Įmonės kodas: 190137074 

Adresas: Partizanų g. 68, Kaunas 

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ 

 

Aš suprantu: 

 Kad savo darbe tvarkysiu 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 asmenims įstaigos viduje ar už jos ribų slaptažodžius 

ir kitus duomenis, leidžiančius programinių ir techninių priemonių pagalba sužinoti asmens duomenis 

ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis; 

 Kad netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

Aš įsipareigoju: 

 Saugoti asmens duomenų paslaptį; 

 Tvarkyti 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 progimnazijos viduje, tiek už jos ribų; 

 Pranešti Progimnazijos direktoriui ar atsakingam asmeniui už duomenų apsaugą apie bet 

kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę 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 pagal Lietuvos Respublikos aktus; 

 Kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ar kitas asmuo atlygį už asmeniui padarytą 

žalą ar patirtą nuostolį išreikalauja įstatymu nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl 

kurio kaltės atsirado ši žala; 

 Kad šis įsipareigojimas galios visą mano darbo laiką Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje 

(pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, šias taisykles) ir perėjus 

dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams. 

Aš esu susipažinęs/usi: 

 Su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, su Kauno Juozo 

Urbšio progimnazijos Asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėmis 
                                               

 

      _______________________________________________ 

                                                                                                  (parašas, vardas, pavardė) 


