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INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1) 

13/141 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu: 

1. Duomenų valdytojas ir informacinės sistemos duomenų tvarkytojas – Kauno Juozo 

Urbšio progimnazija, įmonės kodas 190137074, adresas Partizanų g. 68, 49367 Kaunas, tel. +370 37 

311088, el.p. urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt. 

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – Gražina Daunoravičienė, tel. +370 37 311088, 

el.p. rastine.urbsiovmil.com 

3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos asmens duomenis2: 

3.1.________________________________ 

3.2.________________________________ 

3.3.________________________________ 

3.4.________________________________ 

4. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti  Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais 

tikslais3: 

4.1.________________________________ 

4.2.________________________________ 

4.3.________________________________ 

4.4.________________________________ 

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas4. 

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________5

6. Duomenų šaltinis. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš 6 _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti 7: 

7.1._______________________________ 

7.2_______________________________ 

7.3._______________________________ 

7.4._______________________________ 

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums 

būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų 

tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi. Šias teises galite įgyvendinti teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kauno Juozo Urbšio progimnazijai turi būti pateikti raštu 

(įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens 

bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti 

asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, ar šio dokumento kopija, 

patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis 
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turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 

2 punkte nurodytais kontaktais.  

9. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo 

atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo 

atšaukimo, teisėtumui.8  

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus 

saugomi ____________ laikotarpį9 . Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra 

naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar 

kitokiame tyrime, įskaitant ir Kauno Juozo Urbšio progimnazijos vykdomame tyrime, civilinėje, 

administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens 

duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami 

nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.  

11. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus 

naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.  

12. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Kauno Juozo Urbšio 

progimnazijos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų 

nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus 

(neveikimą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________ 

1 Pasirinkti tinkamą: jei duomenys gauti iš paties duomenų subjekto, nurodomas Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 13 straipsnis, jei iš kitų asmenų – 14 straipsnis. 2 Šiame punkte pateikiamas tvarkomų asmens duomenų 

(asmens duomenų kategorijų) sąrašas, nurodytas Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų 

teisių įgyvendinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos apraše. 3 Šiame punkte pateikiami asmens duomenų tvarkymo tikslai, nurodyti Asmens duomenų 

tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apraše. 4 Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų 

tvarkymo pagrindas. 5 Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, nurodoma, ar duomenų pateikimas yra 

nustatytas teisės aktais, arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina vykdyti norint sudaryti 

sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informacija apie galimas tokių 

duomenų nepateikimo pasekmes; jeigu duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Valstybinėje darbo inspekcijoje 

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar trečiųjų asmenų interesas – aiškiai 

įvardinamas šis interesas 

6 Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų kilmės šaltinis ir, jeigu taikoma asmens duomenų apsauga, ar 

duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių. 7 Šiame punkte pateikiami duomenų gavėjai (jų kategorijos), nurodyti 

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VDI prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apraše. 8 Ši pastraipa yra rašoma tik tada, kai duomenys yra 

tvarkomi sutikimo pagrindu. 9 Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, nurodytas VDI 

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dokumentacijos plane. 


