
INFORMACINIS PRANEŠIMAS TĖVAMS (KITIEMS ĮSTATYMINIAMS ATSTOVAMS)  

DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Kauno Suzuki progimnazija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos 

reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

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

panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius 

asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko 

saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. 

 

 Duomenų valdytojas: 

 

Kauno Suzuki progimnazija, kodas 191824228, Šiaurės pr. 23/A. Stulginskio g. 61, Kaunas, LT-49193, 

tel. (8 37) 312034, 312036, el. p. progimnazija@suzuki.kaunas.lm.lt   

 

 Kodėl prašome pateikti asmens duomenis? 

 

• Mokinio ugdymo sutarčių apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, 

gyvenamosios vietos adresas, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamosios 

vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.  

• Įvairių pažymų (pvz.: apie mokyklos lankymą, dalyvavimą popamokinėje veikloje ir kt.) išdavimo 

tikslu – mokinio vardas, pavardė, bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas, klasė, klasės 

mokytoja, pasiekimai, pamokų tvarkaraštis. 

• Popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens 

kodas, ugdymo programa, klasė,  elektroninio Kauno miesto viešojo transporto elektroninio bilieto 

brūkšninio kodo numeris ir galiojimo data. 

• Visuomenės informavimo apie Mokyklos veiklą tikslu – renginio metu filmuota medžiaga ir (ar) 

nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys, mokinio vardas, pavardė, gimimo metai, pasiekimai. 

• Dalyvavimo mokyklos ar tarpmokyklinių renginių tikslu (dalyvaujant renginiuose) –mokinio 

vardas, pavardė, gimimo data, užimta vieta. 

 Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 

 

Jūsų ir Jūsų vaiko asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant vykdyti sudarytą tarpusavio sutartį 

(BDAR* 6 str. 1 d. (b) punktas); siekiant vykdyti visus privalomus teisės aktų reikalavimus (BDAR 6 str. 

1 d. (c) punktas) ir Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR* 6 str. 1 d. a punktas).  

 

* BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. 

 Kokius asmens duomenis renkame? 

 

Registruojant vaiką į mokyklą pateikiama: vaiko vardas, pavardė, vaiko asmens kodas, registruojančio 

asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

 

 

 Kokiais tikslais bus naudojami asmens duomenys? 

Mokinio asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms teisės 

aktuose nustatytoms funkcijoms įgyvendinti. Tvarkant asmens duomenis yra taikomos reikiamos 

saugumo priemonės, kad būtų išsaugomas duomenų konfidencialumas. 
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 Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas? 

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir 

apsaugą. Progimnazijos administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi 

visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto 

sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. 

 

 Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi? 

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, ir saugomi ne ilgesnį laikotarpį, 

koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose – 5 metus, pasibaigus mokinio priėmimo į Kauno Suzuki 

progimnaziją sutarčiai. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) 

kompetentingos institucijos nurodymu.  

 

 Kam perduodami duomenys ? 

 

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės 

aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant 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 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka. 

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų 

konfidencialumą. To reikalaujame ir iš mūsų paslaugų teikėjų, kurie asmens duomenis tvarko mūsų 

vardu. 

 Asmenys turi teisę: 

 Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.); 

 Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.); 

 Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.); 

 Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.); 

 Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.). 

 

 Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas: 

 

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau 

informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno Suzuki progimnazijos Duomenų 

apsaugos pareigūnę – Rasą Kablienę, tel. (8 37) 312036, mob. +370 672 87056, el. p. 

progimnazija@suzuki.kaunas.lm.lt  

 

Jeigu asmuo nesutinka su Kauno Suzuki progimnazijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę 

duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 

1445, el. p. ada@ada.lt. 
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