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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centro (toliau – Centras) darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų 

saugojimo politiką, rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato duomenų subjektų asmens 

duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Taisyklių tikslas 

– ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis, užtikrinant Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), 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 (toliau – 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.  

1.2. Centro darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis 

pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiose Taisyklėse. 

1.3. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

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

kurio tapatybę galima nustatyti; 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.  

1.3.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis 

priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų 

seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, 

išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę 

jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba 

sunaikinimas.  

1.3.3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Centras laikomas jo 

vardu tvarkomų asmens duomenų valdytoju. 

1.3.4. Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Centro nustatomais tikslais. 

1.3.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuri Centro vardu tvarko asmens duomenis.  



1.3.6. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucijas, agentūra ar kita įstaiga, 

kuriai atskleidžiami asmens duomenys; 

1.3.7. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu tvarkymas Centre; 

1.3.8. Specialių kategorijų asmens duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys fizinio asmens 

rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse 

sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens 

tapatybę, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.  

1.3.9. 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. 

1.3.10. Duomenų apsaugos pareigūnas – asmuo, kuris šių Taisyklių 14 skyriuje nustatyta tvarka 

paskirtas, kaip atsakingas už duomenų apsaugos pareigūno užduočių įgyvendinimą. 

1.4. Kitos šioje Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose.  

1.5. Asmens duomenys Centre tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, Įstatymu, Bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu, Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais duomenų saugumą. 

 

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

2.1. Centro darbuotojai, tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis, privalo vadovautis šiais 

principais: 

2.1.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais; 

2.1.2. tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, darbuotojų 

nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami; 

2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Jeigu reikia dėl asmens duomenų 

tvarkymo, jie nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, 

sunaikinami arba jų tvarkymas apribojamas; 

2.1.4. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti 

ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo tvarkomi. 

2.2. Centro darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba kuriems suteikta prieiga prie asmens 

duomenų, privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Pareiga saugoti 

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

sutartiniams santykiams.  

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

3.1. Centras asmens duomenis tvarko šiais tikslais: 

3.1.1. Mokymo proceso organizavimo  (mokinių priėmimo, mokymo sutarčių sudarymo, atsiskaitymo 

su mokiniais, nuotolinės mokymosi sistemos administravimo ir kt.) tikslu; 

3.1.2. Centro darbuotojų darbo organizavimo (darbų sutarčių sudarymo, jų vykdymo, darbo 

užmokesčio mokėjimo, nuotolinės mokymosi sistemos administravimo ir kt.) tikslu; 

3.1.3. Pretendentų į Centro darbuotojų pareigas kandidatūros įvertinimo, personalo valdymo tikslu; 

3.1.4. Centro veiklos organizavimo, sutarčių su kontrahentais vykdymo tikslu; 

3.1.5. Centro turto, darbuotojų, mokinių ir kitų trečiųjų asmenų apsaugos tikslu; 

3.1.6. Tikslu Centrui įvykdyti LR teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su privalomu duomenų 

subjektų sveikatos tikrinimu, siekiant Centrui ir/ar duomenų subjektui įvykdyti prievoles ir pasinaudoti 

specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje; 

3.1.7. LR teisės aktuose nustatytų garantijų, susijusių su Centro darbuotojų turimais/auginamais 

vaikais, darbuotojui suteikimo tikslu; 

3.1.8. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo tikslu; 

3.1.9. Vidaus administravimo, raštvedybos ir dokumentų tvarkymo tikslu; 



3.1.10. Tikslu suteikti Centro mokiniui bendrabučio kambarį bei užtikrinti Centro teisėtą interesą 

registruoti asmenis, besinaudojančius Centro suteikiamais naudotis bendrabučio kambariais; 

3.1.11. Tikslu suteikti duomenų subjektui teisę naudotis Centro biblioteka bei užtikrinti Centro teisėtą 

interesą registruoti asmenis, besinaudojančius biblioteka ir suvaldyti bibliotekoje skaitytojams 

perduodamų knygų pateikimą ir grąžinimą; 

3.1.12. Tiesioginės rinkodaros tikslu; 

3.1.13. Tikslu Centro internetinėje svetainėje, socialinių tinklų ar kitose paskyrose viešai skelbti 

(viešinti) nuotraukas ir vaizdo medžiagą iš Centro organizuojamų ir vykdomų renginių, siekiant 

supažindinti asmenis su Centro vykdoma bendruomenine ar kita veikla. 

3.2. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.1. punktu, tvarko mokinių, stojančiųjų į Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centrą (ir kai taikoma, jų tėvų/globėjų), šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, 

gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeimyninę 

padėtį, išsilavinimą, mokymosi grupę, mokymosi pradžios datą, mokymosi pabaigos datą, mokymosi 

rezultatus, banko sąskaitą, darbo grafikus, brandos atestatus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, 

kvalifikacijos pažymėjimus, diplomus, pažymas, duomenis apie su mokiniu sudarytas sutartis, IES 

sertifikatus, paskaitų tvarkaraščius, nuotolinės mokymosi sistemos administravimo prisijungimo kodus, 

slaptažodžius, parašus ir kitus mokymosi sutarties vykdymo metu pateiktus asmens duomenis; mokinių 

tėvų (globėjų), kai mokiniai yra nepilnamečiai asmenys: vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninio pašto 

adresą, banko sąskaitą, duomenis apie su duomenų subjektu sudarytas sutartis, parašus. 

3.3. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.2. punktu, tvarko asmenų, dirbančių Centre, šiuos asmens 

duomenis: vardas, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio 

pašto adresą, banko sąskaitą, pareigas, skyrių, kuriame dirbama, darbo užmokesčio duomenis, darbo 

grafiką, išsilavinimą, šeimyninę padėtį, duomenis apie su darbuotojų sudarytas darbo sutartis, pažymas, 

atestacijas, kvalifikacijos tobulinimo dokumentus, informaciją, susijusią su priėmimu į darbą, atleidimu 

iš darbo, informaciją apie socialinį draudimą, parašus, nuotolinės mokymosi sistemos administravimo 

prisijungimo kodus, slaptažodžius ir kitus asmens duomenis, pateikiamus darbo sutarties vykdymo metu. 

3.4. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.3. punktu, tvarko pretendentų į Centro darbuotojų pareigas, 

šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę ir kitus tokio duomenų subjekto gyvenimo aprašyme (CV) ir/ar 

motyvaciniame laiške pateiktus asmens duomenis. 

3.5. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.4. punktu, tvarko asmenų, kurie yra sudaręs sutartis su 

Centru, šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, 

parašus, kitus duomenis, pateikiamus duomenų subjekto sutartyse, ar jų vykdymo metu, ar prieš sudarant 

sutartis. 

3.6. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.5. punktu, tvarko Centro darbuotojų, mokinių, trečiųjų 

asmenų, patenkančių į vaizdo kameromis stebimą lauką, šiuos asmens duomenis: atvaizdą, užfiksuotą 

vaizdo stebėjimo kameromis, vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, pareigybę, informaciją apie 

judėjimą (įėjimo laikas, įėjimo vieta), užfiksuotą naudojantis kortele per „Durų įeigos“ sistemą. 

3.7. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.6. punktu, tvarko Centro darbuotojų, mokinių, mokytojų 

asmens medicininėse knygelėse, sveikatos pažymose pateiktus asmens duomenis, tame tarpe duomenis, 

susijusius su sveikata. 

3.8. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.7. punktu, tvarko Centro darbuotojų vaikų, šiuos asmens 

duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, kitus vaiko gimimo liudijime pateiktus asmens duomenis. 

3.9. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.8. punktu, tvarko Centro darbuotojų, mokinių šiuos asmens 

duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento numerį, asmens dokumento galiojimo datą, 

lytį. 

3.10. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.9. punktu, tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, 

kurie gaunami iš valstybės, savivaldybių institucijų, teismų, kitų institucijų, juridinių ar fizinių asmenų 

pateikiamuose procesiniuose dokumentuose, raštuose, prašymuose, ar kituose dokumentuose. 

3.11. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.10. punktu, tvarko Centro mokinių šiuos asmens 

duomenis: vardą, pavardę, informaciją apie suteiktą bendrabučio kambarį, kontaktinius duomenis, 

asmens kodą. 

3.12. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.11. punktu, tvarko Centro mokinių, darbuotojų, mokytojų 

šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, mokymosi grupę, telefono numerį, elektroninio 



pašto adresą, informaciją apie išduotas knygas, jų išdavimo, grąžinimo datą. 

3.13. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.12. punktu, tvarko asmenų, davusių sutikimą naudoti jų 

asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį. 

3.14. Centras, vadovaudamasi Taisyklių 3.1.13. punktu, tvarko asmenų, davusių sutikimą naudoti jų 

asmens duomenis, šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, atvaizdą. 

3.15. Centre gali būti tvarkomi ir kitų kategorijų asmens duomenys kitais tikslais, jeigu toks asmens 

duomenų tvarkymas yra grindžiamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais pagrindais. 

3.16. Taisyklių 3.1.1. – 3.1.13. punktuose nurodytus ir kitus Centro tvarkomis asmens duomenis tvarko 

Centro darbuotojai, kuriems tokius asmens duomenis tvarkyti būtina jų darbo funkcijų atlikimui. 

 

4. CENTRO TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS, NAIKINIMAS 

 

4.1. Taisyklių 3.2. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 10 metų nuo mokymosi sutarties 

galiojimo pabaigos. 

4.2. Taisyklių 3.3. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 3 metus nuo darbo sutarties 

galiojimo pabaigos. 

4.3. Taisyklių 3.4. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 1 metus nuo priėmimo procedūros 

termino pabaigos. 

4.4. Taisyklių 3.5. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 10 metų nuo sutarties galiojimo 

pabaigos. 

4.5. Taisyklių 3.6. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo: 

4.5.1. vaizdo stebėjimo įrenginiai užfiksuoti asmens duomenys saugomi 1 mėnesį, išskyrus atvejus, kai 

šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti; 

4.5.2. duomenys reikalingi suteikti kortelę „Durų įeigos“ sistemai bei informacija apie judėjimą (įėjimo 

laikas, įėjimo vieta), užfiksuoti naudojantis kortele per „Durų įeigos“ sistemą, saugomi iki darbo 

sutarties su Centro darbuotoju ar mokymosi sutarties su Centro mokiniu (priklausomai nuo duomenų 

subjekto) pabaigos. 

4.6.Taisyklių 3.7. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo: 

4.6.1. Centro mokinių, mokytojų (kurie nėra Centro darbuotojai) – 3 metus nuo mokymosi sutarties 

galiojimo pabaigos; 

4.6.2. Centro Darbuotojų - po 3 metų nuo darbo sutarties galiojimo pabaigos. 

4.7. Taisyklių 3.8. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 3 metus po teisės į garantiją, kuriai 

suteikti buvo pateikti asmens duomenys, pabaigos. 

4.8. Taisyklių 3.9. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 10 metų po projekto įgyvendinimo 

(užbaigimo). 

4.9. Taisyklių 3.10. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

rekomenduojamais dokumentų saugojimo terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. 

įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“). 

4.10. Taisyklių 3.11. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo iki sutarties su Centro mokiniu 

galiojimo pabaigos. 

4.11. Taisyklių 3.12. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 3 metus nuo duomenų 

subjekto išregistravimo iš Centro bibliotekos skaitytojų registro. 

4.12. Taisyklių 3.13. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 2 metus nuo duomenų 

subjekto sutikimo gavimo. 

4.13. Taisyklių 3.14. punkte nurodytus asmens duomenis Centras saugo 2 metus nuo duomenų 

subjekto sutikimo gavimo. 

4.14. Centro tvarkomi asmens duomenys turi būti saugojami šiame Taisyklių skyriuje nurodytais 

terminais, bet ne trumpiau nei Lietuvos vyriausiojo archyvaro rekomenduojamais dokumentų saugojimo 

terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“), ir ne trumpiau, kiek juos saugoti reikalinga dėl 

teisėtų Centro ar trečiųjų asmenų intereso, ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga, kad Centras įvykdytų 

jam teisės aktų nustatytas pareigas. Tuo atveju, jeigu konkretus asmens duomenų saugojimo terminas 

nėra nustatytas, asmens duomenys saugojami tiek, kiek būtina, atsižvelgiant į tokių asmens duomenų 



tvarkymo tikslą. Išnykus bet kokiam tokiam tikslui, kuriam tvarkyti asmens duomenys buvo surinkti, 

tokių asmens duomenų saugoti nebegalima, jie turi būti ištrinami, išskyrus atvejus, jeigu juos saugoti 

reikalinga siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles, ar siekiant teisėtų Centro ar trečiųjų 

asmenų interesų – tokiu atveju asmens duomenys Centro gali būti saugomi tiek, kiek toks saugojimas 

yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Centro ar trečiųjų asmenų interesus. 

4.15. Pasibaigus asmens duomenų, ar dokumento, kuriame yra asmens duomenys, saugojimo terminui, 

priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo. Sprendimą dėl asmens duomenų ir (ar) dokumentų, kuriame 

yra asmens duomenys, sunaikinimo priima duomenų apsaugos pareigūnas. Turi būti užtikrinamas 

asmens duomenų sunaikinimas pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, ar kai 

nustatoma, jog tokie asmens duomenys nebėra reikalinga jų tvarkymo tikslams. Centro darbuotojai, 

turintys teisę tvarkyti asmens duomenis, kartą į metus peržiūri jų tvarkomus asmens duomenis ir 

informuoja duomenų apsaugos pareigūną apie būtinybę sunaikinti įrašus, kuriuose yra asmens 

duomenys. Duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už asmens duomenų, ar dokumentų, kuriuose 

nurodyti asmens duomenys, sunaikinimą. Naikinant dokumentus, kurių saugojimo terminas yra 

pasibaigęs, dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, bei jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad 

šių dokumentų nebūtų galima atskurti ir atpažinti jų turinio. 

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

5.1. Kiekvienas Centro darbuotojas gali tvarkyti asmens duomenis tokia apimtimi, tikslais ir pagrindais, 

kiek tai yra būtina tinkamam darbo pareigų atlikimui. 

5.2. Centro darbuotojai asmens duomenis gali tvarkyti ir saugoti tik tam skirtose Centro naudojamose 

programose, jeigu asmens duomenys tvarkomi elektroniniu būdu, ir tik asmens duomenis tvarkančio 

Centro darbuotojo darbo vietoje, jeigu asmens duomenys tvarkomi ne elektroniniu būdu. Tvarkyti 

asmens duomenis turi teisę tik tie Centro darbuotojai, kuriems tai yra būtina darbinių funkcijų vykdymui.  

5.3. Tvarkydami asmens duomenis darbuotojai privalo: 

5.3.1. saugoti asmens duomenų paslaptį; 

5.3.2. tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis Įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, 

kitais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis bei kitais Centro vietiniais norminiais teisės aktais, kuriais 

reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas; 

5.3.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens 

duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų, bei Centro darbuotojui, 

kuriam tvarkyti asmens duomenis nėra būtina jo darbinių funkcijų vykdymui; 

5.3.4. nedelsiant pranešti Centro direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę 

asmens duomenų saugumui. 

5.4. Draudžiama savavališkai rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens 

duomenis.  

5.5. Centro darbuotojai gali perduoti dokumentus, kuriuose nurodyti asmens duomenys, tik tiems 

darbuotojams, kurie pagal pareigas ar atskirus pavedimus turi teisę dirbti su asmens duomenimis.  

5.6. Centro darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam 

tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (vengiant nereikalingų kopijų su asmens 

duomenimis darymo, kaupimo ir kt.). Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti 

sunaikinamos tokiu būdu, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  

5.7. Centro darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbą, kad kiek įmanoma apribotų galimybę 

kitiems asmenims sužinoti tvarkomus asmens duomenis. Ši nuostata įgyvendinama: 

5.7.1. nepaliekant dokumentų su tvarkomais asmens duomenimis ar kompiuterio, kuriuo naudojantis 

galima prieiti prie asmens duomenų, be priežiūros taip, kad juose esančią informaciją galėtų perskaityti 

darbuotojai, kurių darbinėms funkcijoms atlikti tokie asmens duomenys nėra reikalingi; 

5.7.2. prieš paliekant savo darbo vietą atsijungiant nuo kompiuterinių sistemų taip, kad joks kitas 

darbuotojas negalėtų prisijungti prie jų ne savo vardu, taip pat, darbo vietoje ir kitose Centro patalpose 

nepaliekant be priežiūros jokių dokumentų ar laikmenų, kuriuose būtų matomi arba per kuriuos būtų 

galima prieiti prie darbuotojo ar kitų duomenų subjektų asmens duomenų; 

5.7.3. dokumentus laikant taip, kad jų (ar jų fragmentų) negalėtų perskaityti atsitiktiniai asmenys; 



5.7.4. jei dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, kitiems darbuotojams, įstaigoms perduodami per 

asmenis, kurie neturi teisės tvarkyti asmens duomenų ir (ar) kurių darbinėms funkcijoms atlikti tokie 

asmens duomenys nėra reikalingi, arba per paštą ar kurjerį, jie privalo būti perduodami užklijuotame 

voke. 

 

6. VAIZDO DUOMENŲ RINKIMAS, UŽRAŠYMAS 

 

6.1. Centre vaizdo kameromis stebima, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11 Kaunas, Miško g. 15 Kaunas, 

Griunvaldo g. 22 Kaunas, Vytauto pr. 54 Kaunas, Jonavos g. 162 Kaunas, Gedimino g. 5 Palanga, 

Žemaičių g. 17 Palanga, Pervalkos g. 1 Pervalka: perimetras apie teritoriją, įėjimai į statinius ir teritoriją, 

Centro vidaus kiemas, automobilių stovėjimo aikštelė, įėjimai į statinius iš vidinės pusės, laukiamasis, 

praėjimai patalpose, koridoriai, įėjimas į serverinę, aktų salės patalpa, koncentruojant vaizdą į salėje 

saugomą turtą, bendrabučio koridorius, skalbykla, skalbinių priėmimo patalpa. Gali būti stebima 

mažesnė/didesnė dalis įvardintos teritorijos/patalpų arba gali būti stebimos ir kitos teritorijos/patalpos į 

kuriuos prieš patenkant pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą. 

6.2. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. 

6.3. Vaizdo stebėjimo metu renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina atsižvelgiant į 

Taisyklių 3.1.5. punkte nustatytą tikslą. 

6.4. Centras, stebėdamas vaizdą, automatiniu būdu tvarko Centro darbuotojų, moksleivių, esančių ar 

dirbančių stebimose patalpose ar teritorijoje, ar kitų atsitiktinai į vaizdo stebėjimo perimetrą patenkančių 

asmenų vaizdo duomenis. Vaizdo duomenys gaunami iš vaizdo stebėjimo kamerų. 

6.5. Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų 

dalyje, negu tai yra būtina. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir/arba 

jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas 

tikisi absoliučios duomenų apsaugos, pavyzdžiui, persirengimo, poilsio, vonios, tualeto kambariai. 

6.6. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys 

skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius kietuosius diskus arba lokalaus tinklo kietųjų diskų 

masyvus. 

6.7. Išnešti vaizdo įrašų originalus iš patalpų, kuriose jie buvo padaryti, galima tik Centro direktoriaus 

leidimu. 

6.8. Jeigu atliekant vaizdo stebėjimą pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, privalo būti parenkamas tik 

toks asmens duomenų, kurie gaunami atliekant vaizdo stebėjimą, tvarkytojas, kuris garantuotų reikiamas 

technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir privalo būti užtikrinta, jog su tokiu 

tvarkytoju būtų pasirašyta sutartis, atitinkanti šių Taisyklių 11 skyriaus sąlygas. 

6.9. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą įgyvendinamos bent šios organizacinės ir techninės 

asmens duomenų saugumo priemonės: 

6.9.1. prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tam Centro darbuotojui, kuriam asmens duomenys 

yra reikalingi jo pareigoms, funkcijoms vykdyti; 

6.9.2. privalo būti taikomi prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai: 

6.9.2.1. suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą; 

6.9.2.2. unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, turi būti naudojamos didžiosios raidės, 

mažosios raidės, skaičiai ir spec. simboliai (bent trys iš keturių išvardintų);  

6.9.2.3. keičiami ne rečiau kaip kas 90 dienų; 

6.9.2.4. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas - Centro 

darbuotojas, kuris atlieka savo darbo pareigas patalpose, kuriose saugomi vaizdo stebėjimo įrenginiais 

užfiksuoti asmens duomenys, būdamas šiose patalpose privalo užtikrinti, jog į jas nepatektų pašaliniai 

asmenys, tame tarpe kiti Centro darbuotojai, o kiekvieną kartą palikdamas šias patalpas privalo jas 

užrakinti; 

6.9.2.5. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos 

(antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.); 

6.9.2.6. kitos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinant vaizdo 

duomenų saugumą, pagal taikytinus teisės aktus. 

6.10. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka: 



6.10.1. prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami 

Centro direktoriaus įsakymu; 

6.10.2. prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus Centro ir jo darbuotojo darbo 

santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga. 

6.11. Centro darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo duomenų, pastebėję vaizdo duomenų 

saugumo pažeidimus turi informuoti apie tai duomenų apsaugos pareigūną ir Centro direktorių. 

6.12. Įvertinus vaizdo duomenų saugumo pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, 

žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimus 

dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų saugumo pažeidimui ir jo padariniams pašalinti. 

6.13. Duomenų subjekto teisė žinoti apie jo vaizdo stebėjimą, įgyvendinama šia tvarka: 

6.13.1. asmenys, kurie nėra Centro darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys tvarkomi, vykdant vaizdo 

stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami: 

6.13.1.1. iškabinant informacines lenteles prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas 

vaizdo stebėjimas; 

6.13.1.2. informacinėse lentelėse nurodant Centro pavadinimą, kodą, adresą, telefono numerį 

ir/arba elektroninio pašto adresą, asmens duomenų rinkimo tikslą bei informaciją, jog su kita 

informacija, susijusia su vaizdo duomenų rinkimu ir tvarkymu, duomenų subjektas gali susipažinti 

pasikreipęs tiesiogiai į Centrą, bei pateikiant nuorodą į Centro interneto svetainę - www.kaupa.lt, kurioje 

galima susipažinti su Reglamento (ES) 2016/679 13 str. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija. 

6.13.2. Centro darbuotojai apie vaizdo stebėjimą darbo vietoje, Centro patalpose ar teritorijoje, kuriose 

dirba, turi būti informuojami pasirašytinai duomenų apsaugos pareigūno: 

6.13.2.1. prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba 

pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas 

buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu, pasirašytinai darbuotoją supažindinant su Reglamento (ES) 

2016/679 13 str. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija. 

6.14. įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, užtikrinama 

trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu 

vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti 

trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai, kiek 

įmanoma, turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis. 

6.15. Už Taisyklių 6.13.1. punkte nurodytų pareigų įgyvendinimą atsakingas duomenų apsaugos 

pareigūnas. 

 

7. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

7.1. Centras užtikrina duomenų subjektų teises pagal Įstatymą ir Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų subjektų, bei kitų 

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

tinkamai, laiku ir duomenų subjektams priimtina forma.  

7.2. Centro darbuotojai, jeigu įmanoma, prieš planuojamą asmens duomenų rinkimą, arba tik gavę 

duomenų subjekto asmens duomenis, privalo apie tai nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 

pranešti duomenų apsaugos pareigūnui. Tokiu atveju, duomenų apsaugos pareigūnas, remdamasis tokio 

darbuotojo pateikta informacija apie planuojamą asmens duomenų rinkimą arba asmens duomenų 

gavimą parengia ir pateikia duomenų subjektui pranešimą su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

13 str. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija. 

7.3. Tuo atveju, kai asmens duomenis Centras gauna ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, o iš trečiųjų 

asmenų, darbuotojai, kurie tvarko tokius asmens duomenis, privalo apie tokį asmens duomenų gavimą 

nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (o jeigu įmanoma - iš anksto) pranešti Duomenų apsaugos 

pareigūnui, kuris, remdamasis tokio darbuotojo pateikta informacija, nepagrįstai nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį nuo asmens duomenų gavimo parengia ir pateikia pranešimą duomenų 

subjektui su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 14 str. 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija. 

7.4. Kai asmens duomenis Centras gauna ne iš duomenų subjekto, o iš trečiųjų asmenų, ir tokius asmens 

duomenis ketinama naudoti ryšiams su duomenų subjektu palaikyti, Taisyklių 7.3 punkte nurodyta 

http://www.kaupa.lt/


informacija duomenų subjektui turi būti pateikiama ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo 

duomenų subjektu, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo asmens duomenų gavimo, o tuo atveju, jeigu 

asmens duomenis ketinama atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant asmens 

duomenis duomenų gavėjui pirmą kartą, bet kuriuo atveju - ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo asmens 

duomenų gavimo. 

7.5. Pasikeitus duomenų tvarkymo tikslui ar asmens duomenis ketinant tvarkyti kitu papildomu tikslu 

nei jie buvo gauti, darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo apie tokį kitą/papildomą asmens 

duomenų tvarkymo tikslą nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pranešti duomenų apsaugos 

pareigūnui, kuris, remdamasis tokio darbuotojo pateikta informacija, parengia ir duomenų subjektui 

pateikia pranešimą su informacija apie kitą/papildomą tikslą bei su Taisyklių 7.2. ar 7.3. punkte 

(priklausomai nuo to, iš ko asmens duomenys gauti) nurodyta informacija.  

7.6. Pakartotinai galima nebeteikti Taisyklių 7.2. ir 7.3. punktuose nurodytų duomenų asmens duomenų 

subjektui tuo atveju, jeigu duomenų subjektas jau turi šią informaciją ir tiek, kiek tos informacijos jis 

turi. 

7.7. Duomenų subjektas, kurio asmens duomenis Centras tvarko, turi šias teises:  

7.7.1. teisę prašyti, kad Centras leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis (kaip 

nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnyje); 

7.7.2. teisę prašyti, kad Centras ištaisytų jo tvarkomus asmens duomenis (kaip nurodyta Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnyje); 

7.7.3. teisę prašyti, kad Centras ištrintų jo tvarkomis asmens duomenis (kaip nurodyta Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje); 

7.7.4. teisę prašyti, kad Centras apribotų jo asmens duomenų tvarkymą (kaip nurodyta Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnyje); 

7.7.5. teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi (kaip nurodyta Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 21 straipsnyje). Tuo atveju, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys gaunami 

jam naudojantis elektroninėmis priemonėmis per kurią duomenų subjekto asmeniniu prašymu Centras 

teikia duomenų subjektui paslaugas, savo teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu duomenų 

subjektas turi teisę pasinaudoti tokiomis elektroninėmis priemonėmis; 

7.7.6. teisę į asmens duomenų perkeliamumą (kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

20 straipsnyje).  

7.8. Tuo atveju, jeigu įvertinus aplinkybes ir teisinius pagrindus, gali būti privaloma ištaisyti, ištrinti ar 

apriboti asmens duomenų tvarkymą, duomenų apsaugos pareigūnas privalo apie tai nedelsiant pranešti 

Centro direktoriui. Tokiu atveju, Centro direktorius priima sprendimą dėl asmens duomenų ištaisymo, 

ištrynimo ar tvarkymo apribojimo. Įvertinus tai, kad apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal duomenų 

subjekto prašymą, tokiam duomenų subjektui privaloma pranešti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo 

duomenų subjekto prašymo gavimo, sprendimai turi būti priimami tokiais terminais, kad būtų užtikrinta, 

jog duomenų subjektui atsakymai būtų pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo duomenų subjekto 

prašymo gavimo. 

7.9. Centro direktoriui priėmus sprendimą ištaisyti, ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, 

apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama duomenų apsaugos pareigūnui ir už atitinkamų asmens 

duomenų tvarkymą atsakingam darbuotojui, kuris užtikrina neatidėliotiną asmens duomenų ištaisysimą, 

ištrynimą ar jų tvarkymo apribojimą. 

7.10. Tuo atveju, kai duomenų subjekto prašymu jo asmens duomenys buvo ištaisyti, ištrinti ar buvo 

apribotas asmens duomenų tvarkymas, duomenų apsaugos pareigūnas privalo apie tai nedelsiant, ne 

vėliau kaip per 1 mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo, pranešti visiems duomenų gavėjams, 

kuriems buvo pateikti asmens duomenys, kurie vėliau buvo ištaisyti, ištrinti ar apriboti tvarkymu. 

Duomenų gavėjams pranešti apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo 

apribojimą neprivaloma, kai to padaryti yra neįmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų.  

7.11. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas pareikalauja, privaloma jam pateikti informaciją apie 

duomenų gavėjus, kuriems buvo ir/ar nebuvo pranešta apie asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba 

tvarkymo apribojimą. Esant tokiam duomenų subjekto reikalavimui, jį gavęs darbuotojas privalo apie 

tai nedelsiant pranešti duomenų apsaugos pareigūnui, kuris užtikrina, jog duomenų subjektui būtų 

pateikta informacija apie duomenų gavėjus, kuriems buvo ir/ar nebuvo pranešta apie asmens duomenų 



ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą. 

7.12. Duomenų subjektas, pateikęs Centrui rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių 

priemonėmis, kartu su prašymu pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų 

nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, 

patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, 

nurodytomis šiame Taisyklių skyriuje. 

7.13. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą. 

7.14. Bet kuris Centro darbuotojas, gavęs duomenų subjekto prašymą pasinaudoti savo turimomis 

teisėmis, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo 

gavimo, pateikti šią informaciją duomenų apsaugos pareigūnui, kuris, laikydamasis Taisyklių 7.7.1. – 

7.7.6. punktuose nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų aktualių straipsnių sąlygų, 

privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikti 

duomenų subjektui raštu informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus duomenų subjekto 

prašymą.  

7.15. Jeigu per Taisyklių 7.14. punkte nurodytą terminą nesiimama veiksmų pagal duomenų 

subjekto prašymą, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti, jog per šiame punkte nurodytą 

terminą duomenų subjektas būtų informuojamas apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau - Priežiūros institucija) bei pasinaudoti teisių 

gynimo priemone. Bet kokie pranešimai duomenų subjektams privalo būti pateikiami raštu ar kita forma, 

kuria būtų galima įrodyti šiame skyriuje nurodytos informacijos pateikimą duomenų subjektui. 

 

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS  

 

8.1. Asmens duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami, tik duomenų subjektų sutikimu, ar kai 

pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Centras yra įpareigotas pateikti asmens 

duomenis, arba kai tam egzistuoja teisėtas Centro interesas, ar kitais teisėtais pagrindais: 

8.1.1. Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenys gali būti teikiami: socialinio 

draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; su Centru sudarytų sutarčių vykdymo ir 

Centro kontaktinių asmenų duomenų pateikimo tikslu - su Centru sudarytų sutarčių, su kurių vykdymu 

(derinimu, bendravimu, kontaktavimu, vykdymu) susiję Centro darbuotojai, šalims; Centro išduotų 

įgaliojimų vykdymo tikslu – asmenims, su kuriais Centro darbuotojai atitinkamo įgaliojimo pagrindu 

palaiko santykius, atstovauja Centrą; prie elektroninės sistemos „Mano dienynas“ prieigą turintiems ir/ar 

tiems, kuriems paskaitas veda darbuotojas, mokiniams, jų tėvams/globėjams; Nacionaliniam 

visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

8.1.2. Centro mokinių (ir kai taikoma, jų tėvų/globėjų) asmens duomenys gali būti teikiami: projektų, 

finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo tikslu – Švietimo mainų paramos fondui, 

Socialinio fondo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai; patikrinimų metu, siekiant įvykdyti 

teisėtus tikrinančios institucijos reikalavimus - Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – vaikų lopšeliams, darželiams; 

savivaldybių bei seniūnijų dokumentų išdavimo tikslu – seniūnijoms; finansinių atsikaitymų tikslu – 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

Finansinių atsikaitymų tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – Užimtumo tarnybai prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – probacijos tarnyboms; dokumentų išdavimo 

tikslu - savivaldybių socialinės paramos skyriams; studijų proceso administravimo tikslu - prekybos, 

pramonės ir amatų rūmams; studijų proceso administravimo tikslu - LR Žemės ūkio rūmams; studijų 

proceso administravimo tikslu – įvykdyti Centrui taikomą pareigą pateikti Mokinio duomenis į 

„Mokinių registrą“, valdomą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos - šio registro 

valdytojui. Elektroninėje sistemoje „Mano dienynas“ pateikiami mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) 

asmens duomenys, gali būti atskleidžiami prie elektroninės sistemos „Mano dienynas“ prieigą turintiems 



mokytojams. 

8.1.3. asmenų, pateikusių Centrui skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys gali būti teikiami 

skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu – kompetentingoms institucijoms; 

8.1.4. asmenų, neįvykdžiusių ar netinkamai įvykdžiusių prievoles Centrui ar pateikusių prašymą, 

skundą ar pranešimą Centrui, gali būti teikiami atitinkamos situacijos ar skundo, prašymo ar pranešimo 

nagrinėjimo tikslu - teismams; 

8.1.5. taip pat Centro tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami LR teisės aktų nustatytų pareigų 

vykdymo tikslu – valstybės ar savivaldybių institucijoms; Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus 

administravimo procesų optimizavimo tikslu – Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui 

informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, darbų saugos, teisines, serverių aptarnavimo, 

elektroninių programų administravimo, interneto svetainės, el. pašto administravimo ar kitas su verslo 

vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis, kitiems 

tretiesiems asmenims, kuriems pareiga pateikti asmens duomenis yra nustatyta įstatymuose ar kituose 

teisės aktuose ar dėl asmens duomenų pateikimo tokiems tretiesiems asmenims yra gautas duomenų 

subjekto sutikimas ar tokius asmens duomenis Centras turi pateikti tretiesiems asmenims dėl teisėto 

Centro intereso.  

8.2. Vaizdo duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje 

esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais 

atvejais. 

8.3. Centro darbuotojai įsipareigoja neatskleisti turimų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus 

šiuos atvejus: 

8.3.1. jei yra duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 

8.3.2. teisėsaugos institucijoms ar kitiems tretiesiems asmenims, kai tokią pareigą atskleisti asmens 

duomenis numato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai; 

8.3.3. jeigu tą būtina padaryti dėl teisėtų Centro ar trečiųjų asmenų interesų, kurie yra viršesni už 

duomenų subjekto interesus; 

8.3.4. kai tam egzistuoja, bent vienas pagrindas, nurodytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 

ar 9 straipsniuose. 

8.4. Perduoti asmens duomenis į valstybę, kuri nėra Europos ekonominės erdvės valstybė, galima tik 

šiais atvejais: 

8.4.1. jeigu Europos Komisija nusprendžia, kad tokia valstybė ar teritorija užtikrina tinkamo lygio 

apsaugą; 

8.4.2. jeigu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo, nurodyto Taisyklių 8.4.1. punkte, tik tais 

atvejais, jeigu Centras yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, kurios nustatomos kaip nurodyta 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 dalyje, su sąlyga, kad duomenų subjektui suteikiama 

galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių 

gynimo priemonėmis; 

8.4.3. jeigu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo, nurodyto Taisyklių 8.4.1. punkte, ir jeigu 

Taisyklių 8.4.2. punkte nurodytos tinkamos apsaugos priemonės nėra nustatytos kaip nurodyta Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 dalyje, tik gavus Priežiūros institucijos leidimą. 

  

 

9. PRANEŠIMAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS 

 

9.1. Asmens duomenų saugumo tikėtino ar faktiškai įvykusio pažeidimo atveju, Centro darbuotojai, 

kuriems tapo žinoma apie tikėtiną ar iš tiesų egzistuojantį asmens duomenų saugumo pažeidimą, privalo 

nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 valandas, pranešti apie tai duomenų apsaugos pareigūnui ir Centro 

direktoriui. Tokiu atveju Centro direktorius nedelsiant įsakymu sudaro ne mažiau kaip 3 asmenų 

komisiją (toliau – Komisija) asmens duomenų saugumo pažeidimui įvertinti.   

9.2. Komisija, remdamasi gauta informacija, atlieka patikrinimą ir nedelsiant priima sprendimą, kuriuo 

nustato: 

9.2.1. ar faktiškai įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas; 

9.2.2. jeigu faktiškai įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas – ar toks asmens duomenų saugumo 



pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ir ar Centras atitinkamą aplinkybę 

galėtų įrodyti; 

9.2.3. jeigu faktiškai įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas ir toks asmens duomenų saugumo 

pažeidimas turėtų kelti pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms – ar dėl tokio asmens duomenų 

saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms; 

9.2.4. ar egzistuoja bet kurios Taisyklių 9.10.1. – 9.10.3. punktuose nurodytos sąlygos; 

9.2.5. ar apie duomenų saugumo pažeidimą reikalinga pranešti Priežiūros institucijai ir (ar) duomenų 

subjektams, kurių asmens duomenų saugumas buvo pažeistas; 

9.2.6. duomenų subjektus, kurių asmens duomenų saugumas buvo pažeistas. 

9.3. Vertinant, ar asmens duomenų saugumo pažeidimas galėtų kelti pavojų fizinių asmenų teisėms ir 

laisvėms, turi būti įvertinama tai, ar dėl tokio asmens duomenų saugumo pažeidimo asmeniui galėtų būti 

sukelti kūno sužalojimai, turtinė ar neturtinė žala, vykdoma diskriminacija, pavogta ar suklastota 

tapatybė, pakenkta reputacijai, atskleista profesinė paslaptis, panaikinti pseudonimai, prarasta galimybė 

naudotis savo teisėmis, užkertamas kelias kontroliuoti savo duomenis. 

9.4. Komisija privalo priimti sprendimą ir apie jį informuoti Centro direktorių bei duomenų apsaugos 

pareigūną per tokį terminą, kuriuo būtų užtikrinama, jog duomenų apsaugos pareigūnas suspėtų apie 

duomenų saugumo pažeidimą pranešti Priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, 

kai Centras sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.  

9.5. Duomenų apsaugos pareigūnas, sužinojęs apie Komisijos priimtą sprendimą, jog Centre faktiškai 

įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas, ir jog apie jį turi būti pranešama Priežiūros institucijai, 

privalo nepagrįstai nedelsdamas ir praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai Centras sužinojo 

apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai pranešti Priežiūros institucijai.  

9.6. Apie atitinkamą asmens duomenų saugumo pažeidimą Priežiūros institucijai pranešti nereikia, jeigu 

Komisija priima sprendimą, jog apie jį pranešti Priežiūros institucijai nereikalinga. Komisija turi teisę 

priimti sprendimą, jog apie duomenų saugumo pažeidimą Priežiūros institucijai pranešti nereikia, tuo 

atveju, jeigu toks asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms 

ir laisvėms ir Centras atitinkamą aplinkybę galėtų įrodyti.  

9.7. Teikiant pranešimą Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, turi būti 

vadovaujamasi 2018 m. liepos 27 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu 

Nr. 1T-72(1.12.E) patvirtintu Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo 

valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai aprašu (pavyzdinė pranešimo forma pridedama šių Taisyklių 

priede Nr. 1). Pranešime Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą turi būti 

nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 33 str. 3 dalyje nurodyta informacija: 

9.7.1. aprašytas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų 

duomenų subjektų kategorijos ir apytikslis skaičius, taip pat atitinkamų asmens duomenų įrašų 

kategorijos ir apytikslis skaičius; 

9.7.2. nurodyta duomenų apsaugos pareigūno (jeigu Centre toks paskirtas) arba kito kontaktinio 

asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai 

duomenys; 

9.7.3. aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; 

9.7.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Centras, kad būtų pašalintas asmens 

duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms 

sumažinti. 

9.8. Tuo atveju, jeigu Taisyklių 9.7. punkte nurodytos informacijos neįmanoma pateikti Priežiūros 

institucijai vienu metu, informacija toliau nepagrįstai nedelsiant gali būti teikiama etapais. 

9.9. Tuo atveju, jeigu Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 

72 valandas, prie pranešimo turi būti pridedamos vėlavimo priežastys. 

9.10. Kai Komisija priimtame sprendime nusprendžia, jog apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

reikalinga pranešti ne tik Priežiūros institucijai, bet ir duomenų subjektams, kurių asmens duomenų 

saugumas buvo pažeistas, duomenų apsaugos pareigūnas privalo nepagrįstai nedelsdamas apie tokį 

asmens duomenų saugumo pažeidimą pranešti tokiems duomenų subjektams. Komisija turi priimti 

sprendimą, jog privaloma apie duomenų saugumo pažeidimą pranešti duomenų subjektams, kurių 

asmens duomenų saugumas buvo pažeistas, tuo atveju, jeigu dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo 



gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėmis ir laisvėms, išskyrus atvejus, jeigu egzistuoja bet kurios 

šios sąlygos: 

9.10.1. Centras įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos priemonės 

taikytos asmens duomenims, kuriems duomenų saugumo pažeidimas turėjo poveikio, visų pirma, tas 

priemones, kuriomis užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, 

jie būtų nesuprantami, pavyzdžiui, šifravimo priemonės; 

9.10.2. Centras vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus 

duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

9.10.3. tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju, vietoj to duomenų apsaugos 

pareigūnas imasi priemonių, kad apie tai būtų viešai paskelbiama arba būtų taikoma panaši priemonė, 

kuria duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai. 

9.11. Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba turi būti aprašomas asmens duomenų 

saugumo pažeidimo pobūdis ir pateikiama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 34 str. 2 dalyje 

(Taisyklių 9.7.2. – 9.7.4. punktuose) nurodyta informacija (pavyzdinė pranešimo forma pridedama šių 

Taisyklių priede Nr. 2). 

9.12. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti, kad Centre būtų dokumentuojami visi asmens 

duomenų saugumo pažeidimai. Dokumentuojant asmens duomenų saugumo pažeidimus, duomenų 

apsaugos pareigūnas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusio duomenų saugumo pažeidimo, bet 

ne vėliau kaip iki Priežiūros institucijos nurodyto termino pateikti dokumentus, kuriuo užfiksuoti 

duomenų saugumo pažeidimai, pabaigos (jeigu Priežiūros institucija to pareikalautų) parengia ataskaitą, 

kurią pateikia pasirašyti Centro direktoriui, ir kurioje nurodoma ši informacija: 

9.12.1. duomenų saugumo pažeidimo data, laikas; 

9.12.2. faktinės aplinkybės, susijusios su duomenų saugumo pažeidimu; 

9.12.3. duomenų saugumo pažeidimo poveikis asmens duomenims ir jų duomenų subjektams; 

9.12.4. taisomųjų veiksmų, kurių buvo imtasi aprašymas; 

9.12.5. pranešimo (-ų) Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą data ir numeris, 

jeigu Priežiūros institucijai toks buvo teikiamas; 

9.12.6. pranešimo (-ų) duomenų subjektams, apie asmens duomenų saugumo pažeidimą data ir numeris, 

jeigu duomenų subjektams tokie buvo teikiami; 

9.12.7. kitos reikšmingos aplinkybės. 

 

10. DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI IR ATSAKYMŲ PATEIKIMAS Į 

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ PRAŠYMUS 

 

10.1. Tuo atveju, jeigu Centre dirba 250 ir daugiau darbuotojų ir/arba Centras tvarko specialių 

kategorijų asmens duomenis ir/arba asmens duomenų tvarkymas yra reguliarus (laikoma, jog Centro 

darbuotojų asmens duomenų tvarkymas yra reguliarus) ir/arba kai dėl vykdomo asmens duomenų 

tvarkymo duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti pavojus, Centras turi pareigą raštu, įskaitant 

elektronine forma, tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus. Tuo atveju, kai Centras tokius asmens 

duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, tvarkomuose duomenų tvarkymo veiklos įrašuose turi būti 

nurodoma informacija, kuri pateikiama Taisyklių 10.3. punkte. Tuo atveju, kai Centras tokius asmens 

duomenis tvarko kaip duomenų tvarkytojas, tvarkomuose duomenų tvarkymo veiklos įrašuose turi būti 

nurodoma informacija, kuri pateikiama Taisyklių 10.4. punkte. Už tokių duomenų tvarkymo veiklos 

įrašų tvarkymą atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas.  

10.2. Jeigu pradėjus tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus Centre darbuotojų skaičius sumažėja 

ir nesiekia 250 darbuotojų ilgiau nei 6 mėnesius, Centro direktoriaus įsakymo pagrindu galima 

nebetvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašų, išskyrus atvejus, kai Centras tvarko specialių kategorijų 

asmens duomenis ir/arba asmens duomenų tvarkymas yra reguliarus  ir/arba kai dėl vykdomo asmens 

duomenų tvarkymo duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti pavojus. Centro darbuotojų skaičiui 

vėl pasiekus 250 ir daugiau darbuotojų, privaloma užtikrinti, kad Centre būtų tvarkomi duomenų 

tvarkymo veiklos įrašai. 

10.3. Tvarkant Centro, kaip duomenų valdytojo, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, juose turi būti 

pateikiama ši informacija (pavyzdinė duomenų tvarkymo veiklos įrašo forma pateikiama šių Taisyklių 



priede Nr. 3): 

10.3.1. Centro ir duomenų apsaugos pareigūno, jeigu Centre toks paskirtas, pavadinimas (vardas, 

pavardė) ir kontaktiniai duomenys; 

10.3.2. duomenų tvarkymo tikslai; 

10.3.3. duomenų subjektų kategorijų ir asmens duomenų kategorijų aprašymas; 

10.3.4. duomenų gavėjų, kuriems buvo ar bus atskleisti asmens duomenys kategorijos; 

10.3.5. kai taikoma, Centro ketinimas perduoti asmens duomenis į valstybę, kuri nėra Europos 

ekonominės erdvės valstybė, arba tarptautinei organizacijai ir Europos Komisijos sprendimo dėl tokios 

valstybės ar tarptautinės organizacijos tinkamumo duomenų perdavimui buvimą ar nebuvimą, arba 

informacija apie tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, jeigu Europos Komisija nėra 

priėmusi sprendimo dėl atitinkamos valstybės ar tarptautinės organizacijos, kuriai ketinama perduoti 

asmens duomenis, tinkamumo asmens duomenų perdavimui; 

10.3.6. kai įmanoma, nurodomi įvairių kategorijų duomenų ištrynimo terminai; 

10.3.7. kai įmanoma, bendras Centre naudojamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių 

aprašymas. 

10.4. Tvarkant Centro, kaip duomenų tvarkytojo, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, juose turi būti 

pateikiama ši informacija (pavyzdinė duomenų tvarkymo veiklos įrašo forma pateikiama šių Taisyklių 

priede Nr. 4): 

10.4.1. Centro ir duomenų apsaugos pareigūno, jeigu Centre toks paskirtas, pavadinimas (vardas, 

pavardė) ir kontaktiniai duomenys; 

10.4.2. duomenų valdytojo, kurio vardu Centras tvarko asmens duomenis, pavadinimas ir kontaktiniai 

duomenys; 

10.4.3. kiekvieno duomenų valdytojo vardu atliekamo duomenų tvarkymo kategorijos; 

10.4.4. kai taikoma, Centro ketinimas perduoti asmens duomenis į valstybę, kuri nėra Europos 

ekonominės erdvės valstybė, arba tarptautinei organizacijai ir Europos Komisijos sprendimo dėl tokios 

valstybės ar tarptautinės organizacijos tinkamumo duomenų perdavimui buvimą ar nebuvimą, arba 

informacija apie tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, jeigu Europos Komisija nėra 

priėmusi sprendimo dėl atitinkamos valstybės ar tarptautinės organizacijos, kuriai ketinama perduoti 

asmens duomenis, tinkamumo asmens duomenų perdavimui; 

10.4.5. kai įmanoma, bendras Centre naudojamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių 

aprašymas. 

10.5. Priežiūros institucijai paprašius, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti, jog šiame 

Taisyklių skyriuje aptariamas ir Centro tvarkomas duomenų tvarkymo veiklos įrašas būtų pateiktas 

Priežiūros institucijai per jos prašyme nurodytą terminą.  

10.6. Bet kuris Centro darbuotojas, gavęs iš Priežiūros institucijos bet kokį prašymą privalo jį 

nedelsiant, ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, perduoti duomenų apsaugos pareigūnui, kuris užtikrina 

savalaikį reagavimą/atsakymų pateikimą į Priežiūros institucijos prašymus. 

 

11. DUOMENŲ TVARKYTOJŲ PASITELKIMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI 

 

11.1. Kai asmens duomenys Centro vardu tvarkomi pasitelkiant duomenų tvarkytojus, darbuotojai, 

kurie vykdydami savo funkcijas Centro vardu ketina pasitelkti duomenų tvarkytojus, privalo apie tai iš 

anksto pranešti duomenų apsaugos pareigūnui. Tokiu atveju, duomenų apsaugos pareigūnas privalo 

užtikrinti, jog būtų pasitelkiami tik tie duomenų tvarkytojai, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos 

techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenys būtų tvarkomi 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei kad būtų 

užtikrinta asmens duomenų subjektų teisių apsauga. 

11.2. Tuo atveju, jeigu asmens duomenų tvarkymui Centras pasitelkia duomenų tvarkytojus, duomenų 

apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti (parengti/suderinti sutarties projektą), jog Centras su tokiais 

duomenų tvarkytojais būtų pasirašęs sutartis, kurioje būtų nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir 

trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos 

bei Centro prievolės ir teisės. Atitinkamoje sutartyje duomenų tvarkytojui turi būti nustatytos visos 

pareigos ir sąlygos, nurodytos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 str. 3 dalyje.  



 

12. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 

12.1. Šiame skyriuje nurodytomis asmens duomenų saugumo priemonėmis, siekiama apsaugoti 

asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet 

kokio kito neteisėto tvarkymo.  

12.2. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą, Įstatymą, kitus teisės aktus, Priežiūros institucijos reikalavimus, bei, esant poreikiui, 

atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Asmens duomenų saugumo techninės ir organizacinės 

priemonės gali būti, o nustačius padidėjusią riziką – privalo būti keičiamos ir/ar pildomos naujomis 

saugumo priemonėmis.   

12.3. Centro darbuotojai gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų rinkiniais, su 

kuriais susipažinti ir juos tvarkyti jiems būtina jų darbinių funkcijų atlikimui. 

12.4. Kiekvienam darbuotojui, kuriam suteikta prieiga prie asmens duomenų, tvarkomų automatiniu 

būdu, IT specialistas suteikia unikalų prisijungimo vardą ir vienkartinį slaptažodį, kurį pirmo 

prisijungimo metu darbuotojas privalo pasikeisti į nuolatinį slaptažodį. Nuolatinis slaptažodis negali būti 

trumpesnis nei 8 simboliai ir negali būti sudaromas naudojant asmeninio pobūdžio informaciją. 

Slaptažodis keičiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Slaptažodis negali kartotis su ankščiau naudotais 

slaptažodžiais. 

12.5. Kiekvienas Centro darbuotojas yra atsakingas už jo slaptažodžio konfidencialumą ir įsipareigoja 

jo neatskleisti kitiems darbuotojams ar tretiesiems asmenims. 

12.6. IT specialistas ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas užtikrina, kad Centre 

nepertraukiamai yra naudojamos saugumo priemonės, kurios: leidžia apsaugoti duomenų bazes nuo 

neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis, fiksuoti ir kontroliuoti registravimosi bei teisių 

gavimo pastangas, nustatyti leistinų nepavykusių bandymų prisijungti prie duomenų bazės(-ių) skaičių. 

12.7. IT specialistas ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas taip pat atsakingas už: 

kompiuterinės įrangos apsaugą diegiant ir atnaujinant antivirusines programas, saugių protokolų ir (arba) 

slaptažodžių naudojimą, IT specialistas ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas 

užtikrina, kad nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Centro vidiniame duomenų 

perdavimo tinkle, esantys asmens duomenys būtų apsaugoti tokiomis apsaugos priemonėmis, kurios 

atitiktų duomenų tvarkymo keliamą riziką. 

12.8. Į Centro patalpas, kuriose yra saugomi asmens duomenys, turi teisę patekti tik tie Centro 

darbuotojai, kurie atlikdami savo darbines pareigas, turi teisę tvarkyti asmens duomenis. Centro įgalioti 

asmenys, nesantys Centro darbuotojais, į nurodytas patalpas patenka tik kartu su įgaliotu Centro 

darbuotoju. Klientai į patalpas, kuriose yra saugomi asmens duomenys, patenka tik kartu su darbuotoju, 

turinčiu darbuotojo pažymėjimą. 

12.9. Centro darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam 

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

tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant 

nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojas abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi 

kreiptis į IT specialistą ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, kad būtų įvertintos 

turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas. 

12.10. Už Centro kompiuterių, kurie suteikti Centro darbuotojams darbo pareigų atlikimui, priežiūrą 

atsakingas IT specialistas ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas privalo užtikrinti, 

kad asmens duomenų rinkiniai nebūtų „matomi“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos 

būtų atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per dieną. Taip pat, toks darbuotojas turi įgyvendinti tinkamas 

technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų asmens duomenų apsaugai 

atitinkančio lygio saugumas, įskaitant, jei reikia: 

12.10.1. suteikti asmens duomenims pseudonimus ir jų šifravimą; 

12.10.2. gebėti užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, 

vientisumą, prieinamumą, atsparumą; 

12.10.3. gebėti laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio 

incidento atveju; 



12.10.4. įgyvendinti reguliarias technines ir organizacines priemones, kuriomis būtų užtikrinamas 

duomenų tvarkymo saugumas. 

12.11. IT specialistas ar kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas užtikrina, jog ne rečiau 

kaip kartą per savaitę būtų daromos duomenų rinkinių kopijos. Praradus ar sugadinus šiuos rinkinius, 

toks darbuotojas turi juos atstatyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

 

13. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS 

 

13.1. Centras, prieš pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, o tuo atveju, jeigu tokie asmens duomenys 

jau tvarkomi iki šių Taisyklių įsigaliojimo Centre dienos, kuo trumpesniais terminais, privalo atlikti 

poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Už duomenų tvarkymo operacijų, kurioms privaloma atlikti 

poveikio duomenų apsaugai vertinimą, identifikavimą atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas. 

Identifikavus duomenų tvarkymo operaciją, kuriai būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, 

duomenų apsaugos pareigūnas tokią informaciją nedelsiant perduoda Centro direktoriui. Tokiu atveju, 

Centro direktorius įsakymu paskiria bent 3 Centro darbuotojus poveikio duomenų apsaugos vertinimo 

atlikimui. 

13.2. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas atliekamas esant bent vienam iš šių atvejų: 

13.2.1. kai Centre asmens duomenų tvarkymui pradedamos naudoti naujos technologijos, ir atsižvelgiant 

į asmens duomenų pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, 

naudojantis naujomis technologijomis, duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti didelis pavojus; 

13.2.2. kai Centre atliekamas sistemingas ir išsamus su duomenų subjektais susijusių asmeninių aspektų 

vertinimas, kuris yra grindžiamas automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kuriuo remiantis 

priimami sprendimai, kuriais padaromas su fiziniu asmeniu susijęs teisinis poveikis arba kurie daro 

panašų didelį poveikį duomenų subjektui; 

13.2.3. kai Centre tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys ar duomenys apie apkaltinamuosius 

nuosprendžius ir nusikalstamas veikas didelius mastu; 

13.2.4. kai Centras atlieka sistemingą viešos vietos stebėjimą dideliu mastu. 

13.3. Vertinant, ar Centro atliekamos duomenų tvarkymo operacijos atitinka bent vieną iš Taisyklių 

13.2. punkte numatytų sąlygų, vadovaujamasi Priežiūros institucijos patvirtintu tų rūšių duomenų 

tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, 

sąrašu. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliekamas kiekvienai tokiai duomenų tvarkymo 

operacijai, atitinkančiai bent vieną Taisyklių 13.2. punkte nurodytų sąlygų. 

13.4. Atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą: 

13.4.1. vertinimą atliekantys Centro darbuotojai turi išsiaiškinti duomenų subjektų ar jų atstovų 

nuomonę, apie numatytą duomenų tvarkymą, nepažeisdami komercinių ar viešųjų interesų apsaugos 

arba duomenų tvarkymo operacijų saugumo reikalavimų, ir tokią nuomonę užfiksuoti raštu, o jeigu 

tokios nuomonės aiškinimas pareikalautų neproporcingų pastangų – apie tai pažymėti poveikio duomenų 

apsaugai vertinime, nurodant priežastis, kodėl duomenų subjektų ar jų atstovų nuomonės nebuvo 

pasiteirauta; 

13.4.2. vertinimą atliekantys Centro darbuotojai turi konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu (jeigu 

toks paskirtas) ir jo nuomonę apie atliktą poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir joje pateiktas išvadas 

užfiksuoti poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitoje; 

13.4.3. poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitoje nurodoma data, kada turi būti atliekama jau 

atlikto poveikio duomenų apsaugai vertinimo peržiūra, tikslu įvertinti, ar duomenys tvarkomi laikantis 

atitinamo poveikio duomenų apsaugai vertinimo. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo peržiūrą atlieka 

Centro direktoriaus įsakymu paskirti Centro darbuotojai, kurie raštu užfiksuoja, ar duomenų tvarkymo 

operacija atliekama vadovaujantis atliktu poveikio duomenų apsaugai vertinimu, ir, esant poreikiui, 

atlieka naują poveikio duomenų apsaugai vertinimą. 

13.5. Poveikio duomenų apsaugai vertinime pateikiama bent jau: 

13.5.1. Sistemingas numatytų duomenų tvarkymo operacijų aprašymas ir duomenų tvarkymo tikslai, 

įskaitant, kai taikoma, teisėtus interesus, kurių siekia Centras; 

13.5.2. duomenų tvarkymo operacijų reikalingumo, proporcingumo, palyginti su tikslais, vertinimas; 

13.5.3. duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančių pavojų vertinimas; 



13.5.4. pavojams pašalinti numatytos priemonės, įskaitant apsaugos priemones, saugumo priemones ir 

mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens duomenų apsauga ir įrodoma, kad laikomis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento, atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų susijusių asmenų teises ir 

teisėtus interesus. 

13.6. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo pavyzdinė forma pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 4.  

13.7. Jeigu poveikio duomenų apsaugai vertinime nurodoma, jog vykdant vertintą duomenų tvarkymo 

operaciją duomenų subjektams gali kilti didelis pavojus, jei Centras nesiimtų priemonių pavojui 

sumažinti, Centras prieš pradėdamas vykdyti tokias duomenų tvarkymo operacijas, privalo konsultuotis 

su Priežiūros institucija. Tokiu atveju duomenų apsaugos pareigūnas privalo kreiptis į Priežiūros 

instituciją ir pateikti jai šią informaciją, nurodytą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 36 straipsnio 

3 dalyje: 

13.7.1. Centro ir kito duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo, dalyvaujančio duomenų tvarkymo 

procese, atsakomybės sritis; 

13.7.2. numatyto duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; 

13.7.3. nustatytas priemones bei apsaugos priemones duomenų subjektų teisėms ir laisvėms apsaugoti 

pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; 

13.7.4. duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis; 

13.7.5. poveikio duomenų apsaugai vertinimą; 

13.7.6. bet kokią kitą Priežiūros institucijos prašomą informaciją. 

 

14. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO SKYRIMAS 

 

14.1. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kadangi Centro vykdoma veikla atitinka 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 37 str. b) dalį. 

14.2. Bet kuriuo atveju, pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną, atsiranda, kai:  

14.2.1. Centro pagrindine veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, aprėpties 

ir(arba) tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus (Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 37 str. b) dalis); arba  

14.2.2. Centro pagrindine veikla yra specialių kategorijų duomenų arba duomenų apie apkaltinamuosius 

nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas dideliu mastu (Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 37 str. c) dalis); arba 

14.2.3. kitais taikytinų teisės aktų aptartais atvejais. 

14.3. Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas remiantis profesinėmis savybėmis, visų pirma, 

duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinėmis žiniomis, taip pat gebėjimu atlikti Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 39 str. nurodytas užduotis. 

14.4. Duomenų apsaugos pareigūnas gali būti Centro darbuotojas arba atlikti užduotis pagal paslaugų 

teikimo sutartį. 

14.5. Be kitų šiose Taisyklėse numatytų pareigų, duomenų apsaugos pareigūnas privalo: 

14.5.1. informuoti Centrą, Centro pasitelktus duomenų tvarkytojus ir duomenis tvarkančius Centro 

darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, bei konsultuoti juos šiais klausimais; 

14.5.2. stebėti, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, Centro ir duomenų tvarkytojų politikos asmens duomenų 

apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Centro 

darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus; 

14.5.3. paprašius, konsultuoti Centrą ir jo darbuotojus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir 

stebėti jo atlikimą; 

14.5.4. atlikti kontaktinio asmens funkcijas Priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu 

susijusiais klausimais, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais. 

14.6. Centre paskyrus duomenų apsaugos pareigūną, Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo 

privalo apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą ir jo kontaktinius duomenis pranešti Priežiūros 

institucijai, pateikiant šią informaciją: 

14.6.1. Centro pavadinimą, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis; 



14.6.2. informaciją, jog duomenų apsaugos pareigūnas yra paskirtas Centro, kaip duomenų valdytojo; 

14.6.3. duomenų apsaugos pareigūno vardą ir pavardę; 

14.6.4. duomenų apsaugos pareigūno pareigas, kai duomenų apsaugos pareigūnas yra Centro 

darbuotojas, arba juridinio asmens pavadinimą, jei duomenų apsaugos pareigūnas yra kito juridinio 

asmens darbuotojas; 

14.6.5. duomenų apsaugos pareigūno adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. 

14.7. Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, jog Centre duomenų apsaugos pareigūnas nereikalingas ir jis 

būtų atšaukiamas, už šiose Taisyklėse numatytų duomenų apsaugos pareigūno pareigų, išskyrus 

numatytų šiame 14 Taisyklių skyriuje, vykdymą atsako Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

 

15. ATSAKOMYBĖ IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.1. Taisyklės galioja ir taikomos Centrui ir visiems Centro darbuotojams (laikiniesiems 

darbuotojams bei kitiems asmenims taikytinų teisės aktų nustatytais atvejais) nuo jų patvirtinimo dienos. 

15.2. Bet kuris Centro darbuotojas, gavęs informacijos apie galimą Centre tvarkomų asmens duomenų 

saugumo pažeidimą, duomenų subjekto ar Priežiūros institucijos kreipimąsi į Centrą ar bet kokią kitą su 

asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, dėl kurios Centrui gali prireikti imtis tam tikrų 

veiksmų, privalo tokią informaciją nedelsiant (šiose Taisyklėse nurodytais terminais, jeigu tokie 

nurodyti, o jeigu nenurodyti – ne vėliau kaip sekančią darbo dieną) perduoti Atsakingam asmeniui. 

15.3. Patvirtinus Taisykles, Centro darbuotojai su juo supažindinami pasirašytinai Centro direktoriaus 

ar jo įgalioto asmens. 

15.4. Centro darbuotojai, pažeidę Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Įstatymo ar kitų 

teisės aktų nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

15.5. Taisyklės peržiūrimos periodiškai bei pasikeitus asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinamos. 

 

 

 

 

Taisyklių priedai: 

Priedas Nr. 1. Pavyzdinė pranešimo Priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

forma; 

Priedas Nr. 2. Pavyzdinė pranešimo duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

forma; 

Priedas Nr. 3. Duomenų tvarkymo veiklos įrašo, tvarkomo Centro, kaip duomenų valdytojo, pavyzdinė 

forma; 

Priedas Nr.4. Duomenų tvarkymo veiklos įrašo, tvarkomo Centro, kaip duomenų tvarkytojo, pavyzdinė 

forma; 

Priedas Nr. 5. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo pavyzdinė forma; 

Priedas Nr. 6. Priedo prie sutarties su fiziniu asmeniu (sutartis su mokinio tėvu) bendrajam duomenų 

apsaugos reglamentui atitikti pavyzdinė forma; 

Priedas Nr. 7. Priedo prie sutarties su fiziniu asmeniu (duomenų subjektui) bendrajam duomenų 

apsaugos reglamentui atitikti pavyzdinė forma; 

Priedas Nr. 8. Priedo prie sutartie su fiziniu asmeniu (mokytoju, kuris nėra darbuotojas) bendrajam 

duomenų apsaugos reglamentui atitikti pavyzdinė forma; 

Priedas Nr. 9. Priedo prie sutarties su fiziniu asmeniu (sutartis su mokiniu) bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui atitikti pavyzdinė forma; 

  



Priedas Nr. 10 Priedo prie darbo sutarties bendrajam duomenų apsaugos reglamentui atitikti pavyzdinė 

forma; 

Priedas Nr. 11 Pavyzdinė sutikimo tvarkyti asmens duomenis socialinių tinklų paskyrose forma 

bendrajam duomenų apsaugos reglamentui atitikti; 

Priedas Nr. 12 Priedo prie asmens duomenų tvarkymo sutarties su tvarkytojais-valdytojais pavyzdinė 

forma bendrajam duomenų apsaugos reglamentui atitikti; 

Priedas Nr. 13 Pavyzdinė sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros forma bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui atitikti; 

 

 

 

 

_______________________ 
  



Priedas Nr. 1 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras  

Įmonės kodas 111961453 

PVM mokėtojo kodas LT100003320810 

Buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr. 11 

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Kauno filialo 

Juridinių asmenų registre 

Tel. _____________, el. paštas ______________ 

 

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

Kodas 303140633 

Adresas ______________ 

El. paštas _______________ 

20________________________ Nr._____ 
(data ir surašymo vieta) 

PRANEŠIMAS 

Apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau - Centras) šiuo informuoja Valstybinę 

duomenų apsaugos inspekciją, jog Centre ___________________________________ įvyko asmens  
       (įrašoma data ir, jeigu įmanoma, valandos)  

duomenų saugumo pažeidimas. Apie šį asmens duomenų saugumo pažeidimą Centras sužinojo 

___________________________. Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 
(įrašoma data ir, jeigu įmanoma, valandos)  

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 33 straipsniu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikiame 

informaciją, susijusią su asmens duomenų saugumo pažeidimu: 

 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

2. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas buvo pažeistas, kategorijos ir apytikslis 

skaičius: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Asmens duomenų, kurių saugumas buvo pažeistas, įrašų kategorijos ir apytikslis skaičius: ___ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

4. Duomenų apsaugos pareigūno (jeigu paskirtas) arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau 

informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir 

kontaktiniai duomenys: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

5. Tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

6. Priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Centras, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo 

pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.  

 

Vėlavimo pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą priežastys (nurodoma, jeigu apie asmens 

duomenų saugumą nepranešama per 72 valandas nuo tada, kada buvo sužinota apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimą): _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

Priedai: 

1. Įgaliojimo kopija (jeigu pranešimą pasirašo ne Centro vadovas); 

2. Kitų dokumentų, patvirtinančių šiame pranešime išdėstytas aplinkybes, kopijos (nurodoma, jei 

pateikiama): 

2.1. _______________________________; 

2.2. _______________________________. 

 

 

 

Pagarbiai, 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

 

________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 

 

_______________________ 
 

  



Priedas Nr. 2 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras  

Įmonės kodas 111961453 

PVM mokėtojo kodas LT100003320810 

Buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr. 11 

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Kauno filialo 

Juridinių asmenų registre 

Tel. _____________, el. paštas ______________ 

 

________________________ 
(duomenų subjekto vardas ir pavardė) 

____________________________ 
(duomenų subjekto gyvenamosios vietos adresas) 

________________________ 
(duomenų subjekto el. pašto adresas) 

20________________________ Nr._____ 
(data ir surašymo vieta) 

PRANEŠIMAS 

Apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau - Centras) šiuo informuoja Jus, jog 

Centre _________________________ įvyko asmens duomenų saugumo pažeidimas. Vadovaudamiesi 
                  (įrašoma data ir, jeigu įmanoma, valandos)  

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 34 straipsniu, 

pateikiame Jums informaciją, susijusią su asmens duomenų saugumo pažeidimu: 

 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

2. Duomenų apsaugos pareigūno (jeigu paskirtas) ar kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau 

informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir 

kontaktiniai duomenys: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

3. Tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

4. Priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Centras, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo 

pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.  

 

Priedai: 

1. Įgaliojimo kopija (jeigu pranešimą pasirašo ne Centro vadovas). 

 

Pagarbiai, 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

 

________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 

_______________________ 



Priedas Nr. 3 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

  

Duomenų valdytojas („N“ – netaikoma) 

Pavadinimas ir kontaktiniai duomenys Duomenų apsaugos pareigūnas (jeigu taikoma) Duomenų valdytojo atstovas (jeigu taikoma) 

Pavadinimas 

(kodas) 

Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centras  

(111961453) 

Pavadinimas 

(kodas) 
 Pavadinimas (kodas) N 

Buveinės adresas 
Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus 

Mindaugo pr. 11 
Buveinės adresas  Buveinės adresas N 

El. paštas rastine@kaupa.lt El. paštas  El. paštas N 

Tel. Nr.  8 37 221723 Tel. Nr.   Tel. Nr.  N 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašas Nr. __ 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų subjektų kategorijos Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjų kategorijos 

Mokymo proceso organizavimo  

(mokinių priėmimo, mokymo sutarčių 

sudarymo, atsiskaitymo su moksleiviais, 

nuotolinės mokymosi sistemos administravimo 

ir kt.) 

 

 

 

  

Mokiniai; 

Kai mokiniai yra nepilnamečiai asmenys – mokinių tėvai ar 

globėjai.  

Mokinio: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė 

padėtis, išsilavinimas, mokymosi grupė, mokymosi pradžios data, 

mokymosi pabaigos data, mokymosi rezultatai, banko sąskaita, 

darbo grafikai, brandos atestatai, mokymosi pasiekimų 

pažymėjimai, kvalifikacijos pažymėjimai, diplomai, pažymos, 

duomenys apie su mokiniu sudarytas sutartis, IES sertifikatai, 

paskaitų tvarkaraštis, nuotolinės mokymosi sistemos 

administravimo prisijungimo kodas, slaptažodis, parašas. 

Mokinių tėvų/globėjų (kai mokinys yra nepilnametis): vardas, 

pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaita, 

duomenys apie su duomenų subjektu sudarytas sutartis, parašas. 

Centro kontrahentai (partneriai), kurie teikia Centrui informacinių 

technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines, audito, serverių 

aptarnavimo, elektroninių programų administravimo, interneto 

svetainės ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie 

tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis; vaikų 

lopšeliai, darželiai; seniūnijos; valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos; Lietuvos darbo birža prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; probacijos tarnybos, savivaldybių socialinės paramos 

skyriai; prekybos, pramonės ir amatų rūmai; LR Žemės ūkio rūmai; 

„Mokinių registro“ valdytojas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija; prie elektroninės sistemos „Mano 

dienynas“ prieigą turintys mokytojai. 

Trečiųjų šalių ar tarptautinių 

organizacijų, kurioms 

perduodami asmens duomenys, 

pavadinimai (jeigu taikoma) 

Tinkamų apsaugos priemonių 

dokumentai, kai asmens duomenų 

perdavimas trečiajai šaliai ar 

tarptautinei organizacijai vykdomas 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

49 str. 1 d. antroje pastraipoje 

nurodytais atvejais (jeigu taikoma) 

Ištrynimo terminai (jeigu įmanoma) 
Bendras techninių ir organizacinių saugumo 

priemonių aprašymas (jeigu įmanoma) 

 

 

N 

 

  

N 

Po 10 metų nuo mokymosi sutarties galiojimo pabaigos arba suėjus 

LR teisės aktuose (tame tarpe Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklėje) nustatytam saugojimo terminui, 

priklausomai nuo to, kuris ilgesnis. 

 

  

Užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir 

kontrolė; prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tam 

asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo pareigoms, 

funkcijoms vykdyti; užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga 

nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų 

įdiegimas, atnaujinimas ir pan.), duomenys tvarkantys Centro 

darbuotojai įpareigoti laikytis Centre patvirtintomis asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

Įrašo įvedimo/pakeitimo data Atsakingo asmens, atlikusio įrašą, pareigos, vardas, pavardė 
Atsakingo asmens, atlikusio 

įrašą, parašas 

    

  

  



Priedas Nr. 4 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  

2019 m. vasario  27 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

 

 

Duomenų valdytojas („N“ – netaikoma) 

Pavadinimas ir kontaktiniai duomenys Duomenų apsaugos pareigūnas (jeigu taikoma) 
Duomenų valdytojas, kurio vardu tvarkomi 

asmens duomenys 

Pavadinimas 

(kodas) 

Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centras (toliau – Centras) 

(111961453) 

Pavadinimas 

(kodas) 
 Pavadinimas (kodas) N 

Buveinės adresas 
Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus 

Mindaugo pr. 11 
Buveinės adresas  Buveinės adresas N  

El. paštas rastine@kaupa.lt El. paštas  El. paštas N 

Tel. Nr.  8 37 221723 Tel. Nr.   Tel. Nr.  N 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašas Nr. __ 

Duomenų tvarkymo 

tikslas 

Atliekamo duomenų 

tvarkymo kategorijos 

Trečiųjų šalių ar 

tarptautinių organizacijų, 

kurioms perduodami 

asmens duomenys, 

pavadinimai (jeigu taikoma) 

Tinkamų apsaugos priemonių 

dokumentai, kai asmens 

duomenų perdavimas trečiajai 

šaliai ar tarptautinei 

organizacijai vykdomas Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 49 

str. 1 d. antroje pastraipoje 

nurodytais atvejais (jeigu 

taikoma) 

Bendras techninių ir organizacinių 

saugumo priemonių aprašymas (jeigu 

įmanoma) 

Centro darbuotojų darbo organizavimo 

(darbų sutarčių sudarymo, jų 

vykdymo, darbo užmokesčio 

mokėjimo, nuotolinės mokymosi 

sistemos administravimo ir kt.) 

 

  

 
 

 

N 

 

  

 

 

N  

Užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, 

valdymas ir kontrolė; prieiga prie asmens duomenų 

suteikiama tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra 

reikalingi jo pareigoms, funkcijoms vykdyti; užtikrinama 

kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos 

programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, 

atnaujinimas ir pan.), duomenys tvarkantys Centro 

darbuotojai įpareigoti laikytis Centre patvirtintomis asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

Įrašo įvedimo/pakeitimo data  Atsakingo asmens, atlikusio įrašą, pareigos, vardas, pavardė 
Atsakingo asmens, atlikusio įrašą, 

parašas 

      



Priedas Nr. 5 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

 
 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

(juridinio asmens kodas 111961453) 

 
 

 

DUOMENŲ TVARKYMO OPERACIJOS: 

 

Duomenų valdytojo darbuotojų judėjimo (įėjimo/išėjimo laiko, 

įėjimo/išėjimo vietos) duomenų rinkimo, adresu Karaliaus 

Mindaugo pr. 11, Kaunas 
 

 

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS (PDAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019, Kaunas 



25 
 

1 žingsnis: PDAV poreikio aprašymas  

Paaiškinimas, kokios asmens duomenų tvarkymo operacijos, kokiu tikslu ir 

kodėl atliekamas PDAV. Kodėl egzistuoja PDAV poreikis? 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

1. nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 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 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); 

2. remiantis Reglamento 35 str. 1 d., tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų 

pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, 

aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, 

duomenų valdytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, atlieka numatytų duomenų 

tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą; 

3. remiantis Reglamento 35 str. 4 d., priežiūros institucija sudaro ir viešai paskelbia tų rūšių 

duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų 

apsaugai vertinimą, sąrašą; 

4. yra parengtas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymo „Dėl 

duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų 

apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“ (Reg. Nr. 18-6660) projektas (toliau – Sąrašas); 

5. duomenų valdytojas renka darbuotojų judėjimo duomenis – įėjimo/išėjimo laiką, 

įėjimo/išėjimo vietą, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, kuris vykdomas per 

„Durų įeigos“ sistemą, naudojantis RFID praėjimo kortelėmis, t.y. atlieka duomenų 

tvarkymo operaciją, kuri patenka į Sąrašą operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti 

PDAV; 

6. yra svarbu atlikti aptartos duomenų tvarkymo operacijos vertinimą ir išsiaiškinti galimas 

rizikas ir pavojus, ryšium su atliekama duomenų tvarkymo operacija, 

egzistuoja poreikis atlikti 5 punkte nurodytos duomenų valdytojo atliekamos duomenų 

tvarkymo operacijos poveikio duomenų apsaugai vertinimą tikslu nustatyti šios duomenų 

tvarkymo operacijos pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, įvertinti duomenų subjektų 

teisėms ir laisvėms galintį kilti pavojų jo mastą, imtis priemonių sumažinti galimus pavojus 

bei tikslu užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. 

 

 

 

 

 

 

 



2 žingsnis: duomenų tvarkymo operacijų aprašymas 

Duomenų tvarkymo pobūdžio aprašymas: kaip renkami, naudojami, saugomi ir 

ištrinami duomenys? Koks yra duomenų šaltinis? Ar duomenys atskleidžiami 

tretiesiems asmenims? Ar atliekamos didelės rizikos duomenų tvarkymo operacijos?  

Įėjimo/išėjimo laiko, įėjimo/išėjimo vietos (toliau – judėjimo) duomenys renkami per „Durų 

įeigos“ sistemą, kai duomenų subjektas, naudodamasis jam išduota RFID kortele, atrakina sistema 

apsaugotas duris, t.y. kortelę prilietus prie skaitytuvo, esančio prie durų, patikrinama, ar toks 

vartotojas egzistuoja duomenų bazėje, jeigu egzistuoja – atrakinamas elektromagnetas ir durys 

atidaromos, ir užfiksuojamas įėjimo/išėjimo laikas. Šie judėjimo duomenys: saugojami budinčio 

darbuotojo kompiuteryje naudojantis „Starwatch Dual Pro I“ programine įranga ir judėjimo 

duomenys perduodami tiesiai į duomenų valdytojo programą. Pasibaigus duomenų saugojimo 

terminui, šie duomenys ištrinami: rankiniu būdu per „Starwatch Dual Pro I“ sistemą.  

Kadangi duomenys iš „Durų įeigos“ sistemos yra perduodami tiesiogiai duomenų valdytojui, tokie 

duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims.  

Atsižvelgiant į tai, kad judėjimo duomenų rinkimas yra praktikoje dažnai taikoma turto ir asmenų 

saugumo užtikrinimo priemonė, duomenų valdytojas naudoja iš specializuotos bendrovės – UAB 

„Oringas“ sumontuotą „Durų įeigos“ sistemą ir iš jos duomenys yra laikomi tam skirtoje specialioje 

kompiuterinėje programoje „Starwatch Dual Pro I“, šiuo atveju nėra atliekamos didelės rizikos 

duomenų tvarkymo operacijos. 

 

Duomenų tvarkymo aprėpties aprašymas: koks duomenų tvarkymo pobūdis, ir ar 

jis apima specialių kategorijų asmens duomenis ar duomenis apie apkaltinamuosius 

nuosprendžius ir nusikalstamas veikas? Kiek duomenų renkama ir naudojama? Kiek 

laiko duomenys saugojami? Kiek duomenų subjektų duomenų yra tvarkoma?  

Tvarkomų asmens duomenų pobūdis yra judėjimo duomenys, užfiksuoti per „Durų įeigos“ sistemą 

duomenų subjektui naudojantis RFID kortelėmis, t.y. atitinkami duomenys neapima specialių 

kategorijų asmens duomenų bei duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas 

veikas. 

„Durų įeigos“ sistema renkami ir naudojami tik asmenų judėjimo duomenys, kurie saugomi iki darbo 

sutarties su duomenų subjektu galiojimo pabaigos. 

Tvarkomi duomenų valdytojo darbuotojų, kurių skaičius svyruoja apytiksliai nuo 370 iki 430 (su 

galimybe ateityje didėti arba mažėti), ir kuriems išduotos įeigos RFID kortelės, judėjimo duomenys. 
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Duomenų tvarkymo konteksto aprašymas: kokie santykiai sieja su duomenų 

subjektu? Ar duomenų subjektai gali tikėtis, jog jų duomenys tvarkomi aptariamais 

būdais? Ar tvarkymo operacijos apima vaikų ar kitokių pažeidžiamų grupių asmens 

duomenis? Ar yra abejonių dėl tokių tvarkymo operacijų pobūdžio ar kitų saugumo 

trūkumų? Ar duomenų tvarkymo operacijos vykdomos neįprastu būdu? Kokia įranga 

naudojama duomenų tvarkymui?  

Duomenų valdytoją su duomenų subjektais sieja darbo santykiai. 

Duomenų subjektai gali tikėtis, kad jų judėjimo duomenys yra renkami, kadangi apie tokį duomenų 

rinkimą jie yra informuoti pasirašytinai. 

Atsižvelgiant į tai, kad judėjimo duomenų rinkimas vykdomas iš specializuotos bendrovės 

sumontuota „Durų įeigos“ sistema ir iš jos gaunami duomenys yra laikomi tam skirtoje specialioje 

kompiuterinėje programoje „Starwatch Dual Pro I“, nekyla abejonių dėl tokių tvarkymo operacijų 

pobūdžio ar kitų saugumo trūkumų. 

Duomenų tvarkymo operacijos nėra vykdomos neįprastu būdu. 

Duomenų tvarkymui naudojama įranga: RFDI kortelių skaitytuvai, durų įeigos kontrolės valdymo 

modulis, kompiuteris su įdiegta Starwatch Dual Pro I programine įranga, kurioje saugomi judėjimo 

duomenys.  

 

 

Duomenų tvarkymo tikslų aprašymas: kokio tikslo siekiama tvarkant asmens 

duomenis? Koks poveikis daromas duomenų subjektams? Kokia tokios duomenų 

tvarkymo operacijos nauda duomenų valdytojui ir/ar kitiems asmenims?  

Tvarkant judėjimo duomenis siekiama užtikrinti pas duomenų valdytoją dirbančių asmenų, 

besimokančių mokinių, dirbančių mokytojų bei duomenų valdytojo turto saugumą. 

Duomenų subjektams nėra daromas tiesioginis poveikis renkant judėjimo duomenis. Poveikis galėtų 

būti daromas, jeigu remiantis užfiksuotais judėjimo duomenimis, galimai būtų matomas tiesioginis 

ryšis tarp padarytų neteisėtų veiksmų ir darbuotojo įėjimo/išėjimo laiko/vietos, keliantis pagrindą 

daryti tam tikrą poveikį, pvz.: kai duomenų subjektas, įėjęs į „Durų įeigos“ sistema saugomas 

patalpas, jose tyčia daro žalą duomenų valdytojo turtui ar kitiems asmenims. 

Atliekama duomenų tvarkymo operacija užtikrina naudą tiek duomenų valdytojams, tiek duomenų 

subjektams, kadangi ją atliekant, ir duomenų subjektams esant informuotiems apie renkamus 

judėjimo duomenis, užkertamas kelias duomenų subjektų neteisėtiems veiksmams, kurių pagrindu 

būtų daroma žala turtui ar kitiems asmenims, t.y. ir patiems duomenų subjektams, o atsitikus tam 

tikram įvykiui, sukėlusiam žalą duomenų valdytojo mokiniams, mokytojams, darbuotojams, turtui 

ar kitiems asmenims, atitinkamai užfiksuoti judėjimo duomenys yra naudingi atliekant tokių 

neteisėtų veiksmų tyrimą. 

 



3 žingsnis: Konsultavimosi procesas 

Konsultacijų su suinteresuotais asmenimis aprašymas: kada ir kokiu būdu 

siekiama išsiaiškinti duomenų subjektų ar jų atstovų nuomonę? Jeigu tokios nuomonės 

nesiekiama išsiaiškinti, kokios to priežastys?  

Prieš atsakingiems asmenims pasirašant šį PDAV, duomenų valdytojo darbuotojų atstovo Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centro Profesinės sąjungos buvo pasiteirauta nuomonės apie šiame 

PDAV aptariamą duomenų tvarkymo operaciją. Atitinkama aplinkybė užfiksuota 20__ m. _____ d. 

dokumente „Dėl konsultavimosi apie atliekamą duomenų tvarkymo operaciją“.  
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4 žingsnis: reikalingumo ir proporcingumo vertinimas 

Atitikties ir proporcingumo priemonių apibūdinimas: kokiu teisėtu pagrindu 

tvarkomi asmens duomenys? Ar duomenų tvarkymo operacija pasiekia duomenų 

tvarkymo tikslą? Ar yra kitas būdas užtikrinti duomenų tvarkymo tikslą?  Kaip 

užtikrinama apsauga nuo duomenų saugumo pažeidimo? Kaip užtikrinamas asmens 

duomenų tvarkymo tikslumas ir ne didesnės apimties, nei reikalinga, tvarkymas? 

Kokia informacija suteikiama duomenų subjektams? Kaip užtikrinamos duomenų 

subjektų teisės? Kokių priemonių imtasi užtikrinti tvarkymo operacijų atitiktį 

reikalavimams? Kaip apsaugotas asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes?  

 Asmens duomenys tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punkto 

pagrindu – dėl teisėto intereso užtikrinti duomenų valdytojo darbuotojų, mokinių, mokytojų, turto 

apsaugą. 

Atliekama duomenų tvarkymo operacija pasiekia duomenų tvarkymo tikslą, kadangi duomenų 

subjektams esant informuotiems apie judėjimo duomenų rinkimą, užkertamas kelias duomenų 

subjektų neteisėtiems veiksmams, kurių pagrindu būtų daroma žala asmenims ar turtui, o atsitikus 

tam tikram įvykiui, sukėlusiam žalą asmenims ar turtui, atitinkamai užfiksuoti judėjimo duomenys 

užtikrina sklandų tokių neteisėtų veiksmų tyrimą. 

Atitinkamą tikslą iš dalies galima pasiekti ir kita duomenų tvarkymo operacija – vaizdo stebėjimu, 

tačiau vaizdo stebėjimo įrenginiai ne visuomet aiškiai užfiksuoja stebimoje zonoje esančius asmenis 

(pvz.: kai šie apgaubę veidą gobtuvu ir t.t.), be to, ši tvarkymo operacija taip pat užtikrina ir kitokią 

apsaugą – užkerta kelią pašaliniams asmenims, neturintiems įeigos kortelių, patekti į „Durų 

įeigos“ sistema saugomas patalpas. 

Apsauga nuo duomenų saugumo pažeidimo užtikrinama: prieinama tik iš tam tikro kompiuterio, 

kuris apsaugotas vartotojo prisijungimo slaptažodžiais, tiek prisijungiant prie kompiuterio tiek ir prie 

pačios sistemos reikalingi slaptažodžiai, prieiti gali tik pasitelktas duomenų tvarkytojas, su kuriuo 

pasirašyta asmens duomenų tvarkymo sutartis ir duomenys perduodami tik konkretiems valdytojo 

darbuotojams.  

Duomenų valdytojas yra patvirtinęs vietinį norminį teisės aktą - Asmens duomenų tvarkymo 

taisykles (Taisyklės), su kuriomis supažindinti duomenų valdytojo darbuotojai, ir kuris įpareigoja 

darbuotojus tvarkyti ne didesnės apimties asmens duomenis, nei reikalinga, o ir pati duomenų 

tvarkymo operacija pagal savo pobūdį nerenka daugiau duomenų nei reikalinga. 

Duomenų subjektai (duomenų valdytojo darbuotojai) yra pasirašytinai informuojami apie judėjimo 

duomenų rinkimą ir tokią duomenų tvarkymo operaciją vykdantį asmenį (duomenų valdytoją). Taip 

pat, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu pateikti informaciją apie 

jo tvarkomus asmens duomenis, o Taisyklėmis, duomenų valdytojo atsakingi darbuotojai yra 

įpareigoti tokius prašymus įgyvendinti. 

Taisyklėse yra numatytos sąlygos duomenų valdytojo atsakingiems darbuotojams, vadovaujantis 

kuriomis duomenų valdytojo darbuotojai privalo įgyvendinti duomenų subjektų teises, kaip numato 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. 

Siekiant užtikrinti tvarkymo operacijos – judėjimo duomenų rinkimo atitiktį reikalavimams, buvo 

įvertintas atliekamo judėjimo duomenų rinkimo poreikis, [nurodykite pvz.: pasirašytos sutartys su 

asmens duomenų tvarkytojais, kurie tvarko tokius judėjimo duomenis, įdiegtos - įrašykite sistemas, 

kurios įdiegtos kompiuteriuose, kuriuose prieinami judėjimo duomenys ir pan.], duomenų valdytojo 

darbuotojai supažindinti su Taisyklėse nurodytomis pareigomis, kurias jie privalo įgyvendinti, kad 

būtų užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reikalavimai. 



Taisyklėse yra numatytos sąlygos, kurių neužtikrinus yra draudžiama duomenų valdytojo 

darbuotojams perduoti asmens duomenis trečiosioms valstybėmis. 

5 žingsnis: rizikų identifikavimas ir vertinimas 

Rizikos šaltinių ir potencialių pavojų duomenų 

subjektų teisėms ir laisvėms vertinimas 

Pavojaus 

tikimybė 

(menka, 

galima ar 

tikėtina) 

Pavojaus 

sunkumas 

(minimalus, 

reikšmingas 

ar sunkus) 

Bendra 

rizika 

(žema, 

vidutinė, 

aukšta) 

Fizinis įsilaužimas į patalpas.  

 

menka minimalus žema 

Netyčinis duomenų atskleidimas/sunaikinimas galima reikšmingas vidutinė 

Tyčinis duomenų atskleidimas/sunaikinimas menka reikšmingas vidutinė 

Įsilaužimas į informacines sistemas galima sunkus vidutinė 

Force majeure aplinkybės (gaisrai, potvyniai, žemės 

drebėjimas ir t. t.) 

menka sunkus vidutinė 
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6 žingsnis: rizikos mažinimo priemonės 

Papildomos priemonės, kurių galima imtis, kad sumažinti ar pašalinti rizikas, 

kurios 5 žingsnyje įvardintos kaip vidutinės ar aukštos 

Rizika Priemonė sumažinti ar pašalinti riziką 
Poveikis 

rizikai 

(pašalinta, 

sumažinta, 

nepašalinta) 

 

Likutinė 

rizika 

(žema, 

vidutinė, 

aukšta) 

 

Netyčinis 

duomenų atskleidimas 
• Darbuotojų supažindinimas su asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

• Informaciniai mokymai dėl asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių laikymosi 

svarbos, aptariant realaus gyvenimo 

pavyzdžius, apmokymai kaip saugiai 

palikti darbo vietą, kompiuterį. 
• Apribota prieiga prie papildomų 

duomenų, kiekvienas darbuotojas turi 

prieigą ne prie visų duomenų, o tik prie 

tiek, kiek būtina jo funkcijoms atlikti. 

• Prieigos prie asmens duomenų 

informacinėse sistemose ir darbo 

vietose apsaugotos slaptažodžiais. 

• Daromos atsarginės duomenų kopijos. 

sumažinta žema 

Tyčinis duomenų 

atskleidimas/sunaikinimas 
• Supažindinant su asmens duomenų 

tvarkymo taisyklėmis bei atliekant 

informacinius apmokymus 

informuojama apie gręsiančią 

atsakomybę neteisingai tvarkant asmens 

duomenis.  

• Apribota prieiga prie papildomų 

duomenų, kiekvienas darbuotojas turi 

prieigą ne prie visų duomenų, o tik prie 

tiek, kiek būtina jo funkcijoms atlikti. 

• Informacinėse sistemose kaupiami log 

įrašai apie veiksmus su duomenimis 

palengvinantys galimybę išsiaiškinti 

pažeidimo aplinkybes. 

• Daromos atsarginės duomenų kopijos. 

sumažinta žema 

Įsilaužimas į 

informacines sistemas 
• Informacinės sistemos saugančios 

asmens duomenis yra fiziškai ir/arba 

programiškai atskirtos. 

• Apsaugotos stipriais slaptažodžiais. 

• Apribota prieiga iš interneto. 

• Naudojamos ugniasienės. 

• Kaupiami log įrašai apie veiksmus su 

sumažinta žema 



duomenimis palengvinantys galimybę 

išsiaiškinti pažeidimo aplinkybes. 

• Daromos atsarginės duomenų kopijos 

Force majeure 

aplinkybės (gaisrai, 

potvyniai, žemės 

drebėjimas ir t. t.) 

• Dalis informacinių sistemų saugančių 

asmens duomenis yra fiziškai atskirtos. 

• Daromos atsarginės duomenų kopijos. 

 

sumažinta žema 

7 žingsnis: rezultatai 

Bendra likutinė rizika – galinčio kilti pavojaus 

mastas, jei duomenų valdytojas nesiimtų priemonių 

pavojui sumažinti: 

(likutinė rizika žema – pavojus mažas 

likutinė rizika vidutinė – pavojus vidutinis 

likutinė rizika aukšta – pavojus didelis) 

Likutinė rizika vidutinė – pavojus 

vidutinis 

 

Išvada, ar yra poreikis konsultuotis su priežiūros 

institucija (vykdyti išankstinę konsultaciją) dėl 

atliekamos/ketinamos atlikti duomenų tvarkymo 

operacijos: 

(atlikti išankstinę konsultaciją kyla poreikis tuomet, kai 

likutinė rizika aukšta – pavojus didelis) 

Poreikio konsultuotis su priežiūros 

institucija nėra 

Už išankstinės konsultacijos su priežiūros institucija 

(jeigu pateikiama išvada, jog ją privaloma atlikti) 

vykdymą atsakingas: 

(nurodoma pareigos, vardas, pavardė) 

- 

PDAV peržiūra, tikslu įvertinti, ar duomenys tvarkomi 

laikantis šio PDAV,  atliekama: 

(nurodoma data) 

 

Duomenų apsaugos pareigūno (jeigu toks paskirtas) 

nuomonė dėl duomenų tvarkymo operacijos ir 

poveikio duomenų apsaugai vertinimo: 

(nurodoma pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Šis PDAV atliktas ir patvirtintas:  

(nurodoma data) 
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Šį PDAV atliko duomenų valdytojo vadovo įsakymu 

paskirti asmenys: 

(nurodoma pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

Šis PDAV patvirtintas duomenų valdytojo vadovo: 

(nurodoma pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

  



Priedas Nr. 6 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

 

Priedas Nr. ___ 

prie 20__-__-__ _______________ sutarties Nr. __ 

20__-__-__, Kaunas 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo 

pr. 11, atstovaujama ____________________, veikiančio __________________, toliau vadinama Centru, ir Vardas Pavardė, asmens kodas 

______________, gyvenamosios vietos adresas ________________, toliau vadinama Mokinio tėvu, 

 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• 20__-__-__ Centras ir Mokinio tėvas sudarė __________ sutartį Nr. __ (toliau – Sutartis); 

• Sutarties sudarymo metu Mokinio tėvas yra pateikęs ir ketina pateikti Centrui savo bei savo vaiko/globotinio, kuriam nėra 14 metų, 

(toliau – Mokinys) asmens duomenis; 

• Centras siekia informuoti Mokinio tėvą apie jo ir Mokinio asmens duomenų tvarkymą bei apie teises, susijusias su tvarkomais jo ir 

Mokinio asmens duomenimis, 

 

Sudaro šį priedą prie Sutarties: 

1. Pasirašydamas šį priedą Mokinio tėvas patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 

1.1. Jo ir mokinio Sutartyje nurodyti asmens duomenys, Sutarties sudarymo metu pateikti asmens duomenys ir kiti Sutarties vykdymo metu 

pateikti asmens duomenys:  

1.1.1. Centro tvarkomi Sutarties įvykdymo, mokymo proceso organizavimo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų 

saugojimu, bei Centro teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu Mokinio tėvas ar Mokinys kreipiasi į Centrą ar kompetentingas institucijas dėl 

savo pažeistų teisių pagal Sutartį gynimo ar Mokinio tėvas ar Mokinys netinkamai įvykdo Sutarties sąlygas ir Centras priverstas ginti savo 

pažeistas teises, kreipiantis į Mokinio tėvą ar Mokinį ar kompetentingas institucijas, tikslais; 

1.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 

2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant 

įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 

d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis 

būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

1.1.3. bus saugomi iki bus pilnai įvykdyta Sutartis, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei 10 metų po Sutarties įvykdymo ir ne trumpiau nei 

LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, 

tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų. Pastaruoju atveju, asmens duomenys Centro gali būti 

saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Centro interesus. Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenys, 

reikalingi įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, saugomi 10 metų po atitinkamo projekto įgyvendinimo 

pabaigos. Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenys, susiję su jam suteikiamais prisijungimais prie Centro informacinių sistemų, saugomi 

iki Sutarties galiojimo pabaigos; 

1.1.1. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais numatytas reikalavimas, tačiau gali būti reikalavimas, numatytas Sutartyje. Bet kuriuo 

atveju, šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant įvykdyti Sutartį, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir 

tinkamai įvykdyti Sutarties. 

1.2. Mokinio tėvo pateikti Mokinio specialiųjų kategorijų asmens duomenys, įskaitant duomenis, pateikiamus asmens medicininėje knygelėje, 

sveikatos pažymoje: 

1.2.1. Centro tvarkomi tikslu įvykdyti LR teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su privalomu mokinių sveikatos patikrinimu, siekiant Centrui 

įvykdyti prievoles socialinės apsaugos teisės srityje bei, esant būtinybei, gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 

reikalavimus; 

1.2.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 9 str. 2 d. b) 

p. – tvarkyti asmens duomenis būtina, kad Centras galėtų įvykdyti prievoles socialinės apsaugos srityje; 9 str. 2 d. f) – tvarkyti asmens 

duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

1.2.3. bus saugomi 3 metus po mokymosi sutarties pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo 

terminu, ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų 

saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų; 

1.2.4. šių asmens duomenų pateikimas yra LR teisės aktais numatytas reikalavimas, todėl jų nepateikus, Centras negalės įvykdyti prievolių 

socialinės apsaugos teisės srityje, dėl ko negalės vykdyti Sutarties. 

1.3. Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, informacija apie judėjimą (įėjimo laikas, įėjimo vieta): 

1.3.1. Centro gali būti tvarkomi (jeigu Mokinys naudojasi įeigos kortele) tikslu užtikrinti Centro turto, darbuotojų, mokinių ir kitų trečiųjų asmenų 

apsaugą, t.y. užtikrinti, jog į Centro patalpas, esančias adresu Karaliaus Mindaugo per. 11 Kaunas, (ar kitas patalpas, į kurias gali būti 

patenkama naudojantis „Durų įeigos“ sistemos kortele) galėtų patekti tik asmenys, turintys atitinkamose patalpose naudojamos „Durų 

įeigos“ sistemos korteles, kurios minėtai sistemai leidžia automatiniu būdu, nustatyti ar kortelė registruota duomenų bazėje ir/ar asmuo, 

naudojantis kortele, turi teisę patekti į „Durų įeigos“ sistema apsaugotas patalpas. Nustačius, kad kortelė registruota duomenų bazėje, 

„Durų įeigos“ sistemos elektromagnetas atrakinamas ir durys atidaromos; 

1.3.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – 

tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

1.3.3. saugomi iki Sutarties galiojimo pabaigos; 

1.3.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti „Durų įeigos“ sistemos kortelę. 

1.4. Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateikiami Centro bibliotekos skaitytojų registracijos 

kortelėse: 
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1.4.1. Centro tvarkomi tikslu suteikti Mokiniui teisę naudotis Centro biblioteka bei užtikrinti Centro teisėtą interesą registruoti asmens, 

besinaudojančius biblioteka ir suvaldyti bibliotekoje skaitytojams perduodamų knygų pateikimą ir grąžinimą; 

1.4.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f). p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

1.4.3. Saugomi 3 metus po Mokinio išsiregistravimo iš Centro bibliotekos skaitytojų registro; 

1.4.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti teisę naudotis Centro biblioteka. 

1.5. Mokinio informacija apie jam suteiktą bendrabučio kambarį: 

1.5.1. Centro tvarkomi tikslu suteikti Mokiniui bendrabučio kambarį bei užtikrinti Centro teisėtą interesą registruoti asmens, besinaudojančius 

Centro suteikiamais naudotis bendrabučio kambariais; 

1.5.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f). p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

1.5.3. Saugomi iki Sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu, ar tiek, 

kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar 

siekiant teisėtų Centro interesų; 

1.5.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti teisę naudotis bendrabučio kambariu. 

1.6. Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenys Centro gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems Mokinio tėvas išreiškė sutikimą 

dėl asmens duomenų teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant 

teisėtų Centro interesų. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus administravimo procesų optimizavimo tikslu, Mokinio tėvo ir Mokinio 

asmens duomenys gali būti atskleidžiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, buhalterinės 

apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių programų administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu 

susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, 

įgyvendinimo tikslu, Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenys gali būti teikiami – Švietimo mainų paramos fondui, Socialinio fondo 

agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai. Taip pat, Mokinio tėvo ir Mokinio duomenys gali būti teikiami: patikrinimų metu, siekiant 

įvykdyti teisėtus tikrinančios institucijos reikalavimus - Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

studijų proceso administravimo tikslu – vaikų lopšeliams, darželiams; savivaldybių bei seniūnijų dokumentų išdavimo tikslu – 

seniūnijoms; finansinių atsikaitymų tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

Finansinių atsikaitymų tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; studijų proceso 

administravimo tikslu – Užimtumo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – 

probacijos tarnyboms; dokumentų išdavimo tikslu - savivaldybių socialinės paramos skyriams; studijų proceso administravimo tikslu - 

prekybos, pramonės ir amatų rūmams; studijų proceso administravimo tikslu - LR Žemės ūkio rūmams; studijų proceso administravimo 

tikslu – įvykdyti Centrui taikomą pareigą pateikti Mokinio duomenis į „Mokinių registrą“, valdomą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos – Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys pateikiami šio registro valdytojui. Elektroninėje sistemoje 

„Mano dienynas“ pateikiami Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys, gali būti atskleidžiami prie elektroninės sistemos 

„Mano dienynas“ prieigą turintiems mokytojams. 

1.7. Mokinio tėvas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenų 

tvarkymo bei atvykęs Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu rastine@kaupa.lt, tinkamai identifikavęs 

savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis: prašyti leisti susipažinti su Mokinio tėvo ir Mokinio asmens duomenimis, reikalauti 

juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į 

duomenų perkeliamumą.  

2. Mokinio tėvas yra informuotas, jog Centro kontaktiniais adresais ir būdais, nurodytais 1.7. punkte, jis turi teisę išreikšti nesutikimą su jo 

ar Mokinio asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai jo ar Mokinio asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Centro interesų. Tokiu 

atveju Centras įsipareigoja nebetvarkyti tokių asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Centras tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų 

priežasčių, kurios yra viršesnės už Mokinio tėvo ar Mokinio interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, 

arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus. 

3. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: 

www.kaupa.lt/bdar. 

4. Šis priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Centrui ir Mokinio tėvui.  

 

Centras 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRAS 

ĮSTAIGOS KODAS 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 

El. paštas: rastine@kaupa.lt 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė __________________ 

Mokinio tėvas 

________________________________________ 
vardas, pavardė 

Asmens kodas ____________ 

Gyvenamosios vietos adresas ________________ 

El. paštas __________________ 

 

Parašas __________________________________ 

  

 

 

 

 

  

http://www.kaupa.lt/bdar


Priedas Nr. 7 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 
Priedas Nr. ___ 

prie 20__-__-__ _______________ sutarties Nr. __ 

20__-__-__, Kaunas 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo 

pr. 11, atstovaujama ____________________, veikiančio __________________, toliau vadinama Centru, ir Vardas Pavardė, asmens kodas 

______________, gyvenamosios vietos adresas ________________, toliau vadinama Duomenų subjektu, 

 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• 20__-__-__ Centras ir Duomenų subjektas sudarė __________ sutartį Nr. __ (toliau – Sutartis); 

• Sutarties sudarymo metu Duomenų subjektas yra pateikęs ir ketina pateikti Centrui savo asmens duomenis; 

• Centras siekia informuoti Duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymą bei apie Duomenų subjekto teises, susijusias su 

tvarkomais jo asmens duomenimis, 

 

Sudaro šį priedą prie Sutarties: 

2. Pasirašydamas šį priedą Duomenų subjektas patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 

2.1. Duomenų subjekto Sutartyje nurodyti asmens duomenys, Sutarties sudarymo metu pateikti asmens duomenys ir kiti Duomenų subjekto 

Sutarties vykdymo metu pateikti asmens duomenys:  

2.1.1. Centro yra ir bus tvarkomi Sutarties įvykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų saugojimu, bei Centro teisėtų 

interesų užtikrinimo, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi į Centrą ar kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų teisių pagal Sutartį 

gynimo ar Duomenų subjektas netinkamai įvykdo Sutarties sąlygas ir Centras priverstas ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į Duomenų 

subjektą ar kompetentingas institucijas, tikslais; 

2.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 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) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant 

įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 

d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis 

būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

2.1.3. bus saugomi iki bus pilnai įvykdyta Sutartis ir sueis ilgiausias garantijos terminas, kuris taikomas daiktų, paslaugų ir/ar darbų kokybei 

pagal Sutartį, jeigu tokia garantija yra taikoma, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei 10 metų po Sutarties įvykdymo ir ne trumpiau nei 

LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, 

tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų. Pastaruoju atveju, asmens duomenys Centro gali būti 

saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Centro interesus; 

4.1.1. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais numatytas reikalavimas, tačiau gali būti reikalavimas, numatytas Sutartyje. Bet kuriuo 

atveju, šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant įvykdyti Sutartį, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir 

tinkamai įvykdyti Sutarties. 

4.2. Duomenų subjekto asmens duomenys Centro gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems Duomenų subjektas išreiškė sutikimą 

dėl savo asmens duomenų teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius Duomenų subjekto asmens duomenis pateikti būtina pagal 

LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Centro interesų, tame tarpe, skolų išieškojimo bendrovėms. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus 

administravimo procesų optimizavimo tikslu, Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti atskleidžiami Centro kontrahentams 

(partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių 

programų administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais 

tvarko asmens duomenis. 

4.3. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo 

bei atvykęs Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu rastine@kaupa.lt, tinkamai identifikavęs savo 

asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis: prašyti leisti susipažinti su Duomenų subjekto asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti 

arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų 

perkeliamumą.   

5. Duomenų subjektas yra informuotas, jog Centro kontaktiniais adresais ir būdais, nurodytais 1.3. punkte, jis turi teisę išreikšti nesutikimą 

su jo asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Centro interesų. Tokiu 

atveju Centras įsipareigoja nebetvarkyti tokių Duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Centras tokius asmens duomenis 

tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu 

priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus. 

6. Darbdavys yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: 

www.kaupa.lt/bdar. 

7. Šis priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Centrui ir Duomenų subjektui.  

 

Centras 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRAS 

ĮSTAIGOS KODAS 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 

El. paštas: rastine@kaupa.lt 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė __________________ 

Duomenų subjektas 

________________________________________ 
vardas, pavardė 

Asmens kodas ____________ 

Gyvenamosios vietos adresas ________________ 

El. paštas __________________ 

 

 

Parašas __________________________________ 

  

http://www.kaupa.lt/bdar
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Priedas Nr. 8 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 
Priedas Nr. ___ 

prie 20__-__-__ _______________ sutarties Nr. __ 

20__-__-__, Kaunas 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo 

pr. 11, atstovaujama ____________________, veikiančio __________________, toliau vadinama Centru, ir Vardas Pavardė, asmens kodas 

______________, gyvenamosios vietos adresas ________________, toliau vadinama Mokytoju,        

             

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• 20__-__-__ Centras ir Mokytojas sudarė __________ sutartį Nr. __ (toliau – Sutartis); 

• Sutarties sudarymo metu Mokytojas yra pateikęs ir ketina pateikti Centrui savo asmens duomenis; 

• Centras siekia informuoti Mokytoją apie jo asmens duomenų tvarkymą bei apie Mokytojo teises, susijusias su tvarkomais jo asmens 

duomenimis, 

 

Sudaro šį priedą prie Sutarties: 

3. Pasirašydamas šį priedą Mokytojas patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 

3.1. Mokytojo Sutartyje nurodyti asmens duomenys, Sutarties sudarymo metu pateikti asmens duomenys ir kiti Mokytojo Sutarties vykdymo 

metu pateikti asmens duomenys:  

3.1.1. Centro yra ir bus tvarkomi Sutarties įvykdymo, Mokytojo atestacijos vykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų 

saugojimu, bei Centro teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu Mokytojas kreipiasi į Centrą ar kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų 

teisių pagal Sutartį gynimo ar Mokytojas netinkamai įvykdo Sutarties sąlygas ir Centras priverstas ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į 

Mokytoją ar kompetentingas institucijas, tikslais; 

3.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d.  Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 

2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant 

įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 

d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis 

būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

3.1.3. bus saugomi iki bus pilnai įvykdyta Sutartis ir sueis ilgiausias garantijos terminas, paslaugų ir/ar darbų kokybei pagal Sutartį, jeigu tokia 

garantija yra taikoma, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei 10 metų po Sutarties įvykdymo ir ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu 

saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su 

dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų. Pastaruoju atveju, asmens duomenys Centro gali būti saugomi tiek, kiek toks 

saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Centro interesus; 

3.1.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais numatytas reikalavimas, tačiau gali būti reikalavimas, numatytas Sutartyje. Bet kuriuo 

atveju, šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant įvykdyti Sutartį, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir 

tinkamai įvykdyti Sutarties. 

3.2. Mokytojo pateikti specialiųjų kategorijų asmens duomenys, įskaitant duomenis, pateikiamus asmens medicininėje knygelėje, sveikatos 

pažymoje: 

3.2.1. Centro tvarkomi tikslu įvykdyti LR teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su privalomu pedagogų sveikatos patikrinimu, siekiant 

Centrui įvykdyti prievoles socialinės apsaugos teisės srityje bei, esant būtinybei, gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 

teisinius reikalavimus; 

3.2.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 9 str. 2 d. b) 

p. – tvarkyti asmens duomenis būtina, kad Centras galėtų įvykdyti prievoles socialinės apsaugos srityje; 9 str. 2 d. f) – tvarkyti asmens 

duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

3.2.3. bus saugomi 3 metus po mokymosi sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu 

saugojimo terminu, ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su 

dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų; 

3.2.4. šių asmens duomenų pateikimas yra LR teisės aktais numatytas reikalavimas, todėl jų nepateikus, Centras negalės įvykdyti prievolių 

socialinės apsaugos teisės srityje ir vykdyti Sutarties su Mokytoju. 

3.3. Mokytojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, informacija apie judėjimą (įėjimo laikas, įėjimo vieta): 

3.3.1. Centro gali būti tvarkomi (jeigu Mokytojas naudojasi įeigos kortele) tikslu užtikrinti Centro turto, darbuotojų ir trečiųjų asmenų apsaugą, 

t.y. užtikrinti, jog į Centro patalpas, esančias adresu Karaliaus Mindaugo per. 11 Kaunas (ar kitas patalpas, į kurias gali būti patenkama 

naudojantis „Durų įeigos“ sistemos kortele) galėtų patekti tik asmenys turintys atitinkamose patalpose naudojamos „Durų įeigos“ sistemos 

korteles, kurios minėtai sistemai leidžia automatiniu būdu, nustatyti ar kortelė registruota duomenų bazėje ir/ar asmuo, naudojantis kortele, 

turi teisę patekti į „Durų įeigos“ sistema apsaugotas patalpas. Nustačius, kad kortelė registruota duomenų bazėje, „Durų įeigos“ sistemos 

elektromagnetas atrakinamas ir durys atidaromos.  

3.3.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – 

tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

3.3.3. saugomi iki Sutarties galiojimo pabaigos; 

3.3.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokytojui suteikti „Durų įeigos“ sistemos kortelę. 

3.4. Mokytojo vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateikiami Centro bibliotekos skaitytojų registracijos 

kortelėse: 

3.4.1. Centro tvarkomi tikslu suteikti Mokytojui teisę naudotis Centro biblioteka bei užtikrinti Centro teisėtą interesą registruoti asmens, 

besinaudojančius biblioteka ir suvaldyti bibliotekoje skaitytojams perduodamų knygų pateikimą ir grąžinimą; 

3.4.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinė pagrindą: 6 str. 1 d. f). p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

3.4.3. Saugomi 3 metus po Mokytojo išsiregistravimo iš Centro bibliotekos skaitytojų registro; 



3.4.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokytojui suteikti teisę naudotis Centro biblioteka. 

3.4.5. Mokytojo duomenys Centre gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems Mokytojas išreiškė sutikimą dėl savo asmens duomenų 

teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius Mokytojo asmens duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų 

Centro interesų, tame tarpe. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus administravimo procesų optimizavimo tikslu, Mokytojo asmens 

duomenys gali būti atskleidžiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, buhalterinės 

apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių programų administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu 

susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis. Taip pat, Mokytojo asmens duomenys gali būti 

teikiami: projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo tikslu – Švietimo mainų paramos fondui, Socialinio fondo 

agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai; patikrinimų metų, siekiant įvykdyti teisėtus tikrinančios institucijos reikalavimus - 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Elektroninėje sistemoje „Mano dienynas“ pateikiami 

Mokytojo asmens duomenys, gali būti atskleidžiami prie elektroninės sistemos „Mano dienynas“ prieigą turintiems mokiniams, jų 

tėvams/globėjams. 

3.4.6. Mokytojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Mokytojo asmens duomenų tvarkymo bei atvykęs 

Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu rastine@kaupa.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę 

elektroninėmis priemonėmis: prašyti leisti susipažinti su Mokytojo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti 

asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą.   

3.4.7. Mokytojas yra informuotas, jog Centro kontaktiniais adresais ir būdais, nurodytais 1.6. punkte, jis turi teisę išreikšti nesutikimą su jo 

asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Mokytojo asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Centro interesų. Tokiu atveju Centras 

įsipareigoja nebetvarkyti tokių Mokytojo asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Centras tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų 

priežasčių, kurios yra viršesnės už Mokytojo interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant 

pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus. 

4. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: www.kaupa.lt/bdar. 

5. Šis priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Centrui ir Mokytojui.  

 

Centras 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRAS 

ĮSTAIGOS KODAS 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 

El. paštas: rastine@kaupa.lt 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė __________________ 

Mokytojas 

Vardas Pavardė 

Asmens kodas ____________ 

Gyvenamosios vietos adresas ________________ 

El. paštas __________________ 

 

 

Vardas Pavardė ________________ 

 

 

  

http://www.kaupa.lt/bdar


39 
 

Priedas Nr. 8 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 
Priedas Nr. ___ 

prie 20__-__-__ _______________ sutarties Nr. __ 

20__-__-__, Kaunas 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo 

pr. 11, atstovaujama ____________________, veikiančio __________________, toliau vadinama Centru, ir Vardas Pavardė, asmens kodas 

______________, gyvenamosios vietos adresas ________________, toliau vadinama Mokiniu, 

 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• 20__-__-__ Centras ir Mokinys sudarė __________ sutartį Nr. __ (toliau – Sutartis); 

• Sutarties sudarymo metu Mokinys yra pateikęs ir ketina pateikti Centrui savo asmens duomenis; 

• Tuo atveju, jeigu Sutarties sudarymo metu Mokinio amžius yra nuo 14 iki 18 metų, sutikimą Sutarties sudarymo išreiškė ir savo 

asmens duomenis Centrui pateikė vienas ar abu Mokinio tėvai/globėjai; 

• Centras siekia informuoti Mokinį (ir jeigu taikoma, jo tėvą/globėją) apie jo asmens duomenų tvarkymą bei apie teises, susijusias su 

tvarkomais Mokinio (ir jeigu taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenimis, 

 

Sudaro šį priedą prie Sutarties: 

6. Pasirašydamas šį priedą Mokinys (ir jei taikoma, jo tėvas/globėjas) patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 

6.1. Mokinio (ir jei taikoma, jo tėvo/globėjo) Sutartyje nurodyti asmens duomenys, Sutarties sudarymo metu pateikti asmens duomenys 

ir kiti Sutarties vykdymo metu pateikti asmens duomenys:  

6.1.1. Centro tvarkomi Sutarties įvykdymo, mokymo proceso organizavimo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, susijusių su dokumentų 

saugojimu, bei Centro teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu Mokinys (arba, kai taikoma, jo tėvas/globėjas) kreipiasi į Centrą ar 

kompetentingas institucijas dėl savo pažeistų teisių pagal Sutartį gynimo ar Mokinys netinkamai įvykdo Sutarties sąlygas ir Centras 

priverstas ginti savo pažeistas teises, kreipiantis į Mokinį (arba, kai taikoma, jo tėvą/globėją) ar kompetentingas institucijas, tikslais; 

6.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES)  

2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant 

įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 

d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis 

būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

6.1.3. bus saugomi iki bus pilnai įvykdyta Sutartis, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei 10 metų po Sutarties įvykdymo ir ne trumpiau nei 

LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, 

tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų. Pastaruoju atveju, asmens duomenys Centro gali būti 

saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus Centro interesus. Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) 

asmens duomenys, reikalingi įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, saugomi 10 metų po atitinkamo projekto 

įgyvendinimo pabaigos. Mokinio asmens duomenys, susiję su jam suteikiamais prisijungimais prie Centro informacinių sistemų, saugomi 

iki Sutarties galiojimo pabaigos; 

7.1.1. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais numatytas reikalavimas, tačiau gali būti reikalavimas, numatytas Sutartyje. Bet kuriuo 

atveju, šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant įvykdyti Sutartį, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir 

tinkamai įvykdyti Sutarties. 

7.2. Mokinio pateikti specialiųjų kategorijų asmens duomenys, įskaitant duomenis, pateikiamus asmens medicininėje knygelėje, 

sveikatos pažymoje: 

7.2.1. Centro tvarkomi tikslu įvykdyti LR teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su privalomu mokinių sveikatos patikrinimu, siekiant Centrui 

įvykdyti prievoles socialinės apsaugos teisės srityje bei, esant būtinybei, gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 

reikalavimus; 

7.2.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 9 str. 2 d. b) 

p. – tvarkyti asmens duomenis būtina, kad Centras galėtų įvykdyti prievoles socialinės apsaugos srityje; 9 str. 2 d. f) – tvarkyti asmens 

duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

7.2.3. bus saugomi 5 metus po mokymosi sutarties pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo 

terminu, ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų 

saugojimu, ar siekiant teisėtų Centro interesų; 

7.2.4. šių asmens duomenų pateikimas yra LR teisės aktais numatytas reikalavimas, todėl jų nepateikus, Centras negalės įvykdyti prievolių 

socialinės apsaugos teisės srityje, dėl ko negalės vykdyti Sutarties. 

7.3. Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, informacija apie judėjimą (įėjimo laikas, įėjimo vieta): 

7.3.1. Centro gali būti tvarkomi (jeigu Mokinys naudojasi įeigos kortele) tikslu užtikrinti Centro turto, darbuotojų, mokinių ir kitų trečiųjų asmenų 

apsaugą, t.y. užtikrinti, jog į Centro patalpas, esančias adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11 Kaunas, (ar kitas patalpas, į kurias gali būti 

patenkama naudojantis „Durų įeigos“ sistemos kortele) galėtų patekti tik asmenys, turintys atitinkamose patalpose naudojamos „Durų 

įeigos“ sistemos korteles, kurios minėtai sistemai leidžia automatiniu būdu, nustatyti ar kortelė registruota duomenų bazėje ir/ar asmuo, 

naudojantis kortele, turi teisę patekti į „Durų įeigos“ sistema apsaugotas patalpas. Nustačius, kad kortelė registruota duomenų bazėje, 

„Durų įeigos“ sistemos elektromagnetas atrakinamas ir durys atidaromos; 

7.3.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – 

tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

7.3.3. saugomi iki Sutarties galiojimo pabaigos; 

7.3.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti „Durų įeigos“ sistemos kortelę. 

7.4. Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateikiami Centro bibliotekos skaitytojų 

registracijos kortelėse: 



7.4.1. Centro tvarkomi tikslu suteikti Mokiniui teisę naudotis Centro biblioteka bei užtikrinti Centro teisėtą interesą registruoti asmens, 

besinaudojančius biblioteka ir suvaldyti bibliotekoje skaitytojams perduodamų knygų pateikimą ir grąžinimą; 

7.4.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f). p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

7.4.3. Saugomi 3 metus po Mokinio išsiregistravimo iš Centro bibliotekos skaitytojų registro; 

7.4.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti teisę naudotis Centro biblioteka. 

7.5. Mokinio informacija apie jam suteiktą bendrabučio kambarį: 

7.5.1. Centro tvarkomi tikslu suteikti Mokiniui bendrabučio kambarį bei užtikrinti Centro teisėtą interesą registruoti asmens, besinaudojančius 

Centro suteikiamais naudotis bendrabučio kambariais; 

7.5.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f). p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

7.5.3. Saugomi iki Sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu, ar tiek, 

kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar 

siekiant teisėtų Centro interesų; 

7.5.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, 

siekiant Mokiniui suteikti teisę naudotis bendrabučio kambariu. 

7.6. Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys Centro gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems Mokinys (kai 

taikoma, jo tėvas/globėjas) išreiškė sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo ar tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens 

duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Centro interesų. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus 

administravimo procesų optimizavimo tikslu, Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys gali būti atskleidžiami Centro 

kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, 

elektroninių programų administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo 

tikslais tvarko asmens duomenis. Projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo tikslu, Mokinio (kai taikoma, jo 

tėvo/globėjo) asmens duomenys gali būti teikiami – Švietimo mainų paramos fondui, Socialinio fondo agentūrai, Centrinei projektų 

valdymo agentūrai. Taip pat, Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys gali būti teikiami: patikrinimų 

metu, siekiant įvykdyti teisėtus tikrinančios institucijos reikalavimus 

- Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – vaikų 

lopšeliams, darželiams; savivaldybių bei seniūnijų dokumentų išdavimo tikslu – seniūnijoms; finansinių atsikaitymų tikslu – Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Finansinių atsikaitymų tikslu – Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – Užimtumo tarnybai prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos; studijų proceso administravimo tikslu – probacijos tarnyboms; dokumentų išdavimo tikslu - savivaldybių 

socialinės paramos skyriams; studijų proceso administravimo tikslu - prekybos, pramonės ir amatų rūmams; studijų proceso 

administravimo tikslu - LR Žemės ūkio rūmams; studijų proceso administravimo tikslu – įvykdyti Centrui taikomą pareigą pateikti 

Mokinio duomenis į „Mokinių registrą“, valdomą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos – Mokinio (kai taikoma, jo 

tėvo/globėjo) asmens duomenys pateikiami šio registro valdytojui. Elektroninėje sistemoje „Mano dienynas“ pateikiami Mokinio (kai 

taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys, gali būti atskleidžiami prie elektroninės sistemos „Mano dienynas“ prieigą turintiems 

mokytojams. 

7.7. Mokinys (kai taikoma, jo tėvas/globėjas) turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Mokinio (kai taikoma, 

jo tėvo/gobėjo) asmens duomenų tvarkymo bei atvykęs Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu 

rastine@kaupa.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis: prašyti leisti susipažinti su Mokinio (kai 

taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, 

kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą.  

8. Mokinys (kai taikoma, jo tėvas/globėjas) yra informuotas, jog Centro kontaktiniais adresais ir būdais, nurodytais 1.7. punkte, jis turi teisę 

išreikšti nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) asmens duomenys yra tvarkomi 

dėl teisėtų Centro interesų. Tokiu atveju Centras įsipareigoja nebetvarkyti tokių Duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, 

jeigu Centras tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Mokinio (kai taikoma, jo tėvo/globėjo) interesus 

ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus. 

9. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: 

www.kaupa.lt/bdar. 

10. Šis priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Centrui ir Mokiniui.  

 

Centras 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRAS 

ĮSTAIGOS KODAS 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas 

El. paštas: rastine@kaupa.lt 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė __________________ 

Mokinys 

________________________________________ 
vardas, pavardė 

Asmens kodas ____________ 

Gyvenamosios vietos adresas ________________ 

El. paštas __________________ 

 

Parašas __________________________________ 

 

 

Žemiau pasirašoma tik tuo atveju, jeigu Mokinys yra nepilnametis: 

 

___________________________________________________________________   ___________________ 

           Mokinio tėvo/globėjo vardas, pavardė, parašas    Data 

 

 

  

http://www.kaupa.lt/bdar
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Priedas Nr. 10 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 
Priedas Nr. __ 

prie 20__-__-__ Darbo sutarties Nr. __ 

20__-__-__, Kaunas 

 

Darbdavys_________________________________________________________________________________________________________, 

   (darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; 

atstovaujamas_______________________________________________________________________________________________________, 

                (darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas) 

ir Darbuotojas ______________________________________________________________________________________________________, 

                        (vardas ir pavardė, asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data; gyvenamoji vieta; telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)   

 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• 20__-__-__ Darbdavys ir Darbuotojas sudarė Darbo sutartį Nr. __________ (toliau – Darbo sutartis); 

• Darbo sutarties sudarymo metu ir vykdant Darbo sutartį Darbuotojas yra pateikęs (ar pateiks) Darbdaviui savo asmens duomenis; 

• Darbdavys siekia informuoti Darbuotoją apie Darbuotojo asmens duomenų tvarkymą bei apie Darbuotojo, kaip duomenų subjekto 

teises, susijusias su tvarkomais jo asmens duomenimis, 

 

Sudaro šį priedą prie Darbo sutarties: 

7. Pasirašydamas šį priedą Darbuotojas patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 

10.1. Darbuotojo Darbo sutartyje nurodyti asmens duomenys, Darbo sutarties sudarymo metu Darbuotojo pateikti asmens duomenys 

ir kiti Darbuotojo Darbo sutarties vykdymo metu pateikti asmens duomenys, įskaitant identifikacinius, kontaktinius duomenis, 

duomenis susijusius su kvalifikacija, sveikatos žinių atestacija, kompetencijomis, atliekamomis darbo funkcijomis, darbo laiku, 

darbo užmokesčiu, šeimynine padėtimi: 

10.1.1. Darbdavio yra ir bus tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių 

naudojimo, projektų įgyvendinimo, atestacijų vykdymo), Darbo sutarties vykdymo, LR teisės aktų nustatytų prievolių, tame tarpe, susijusių 

su dokumentų saugojimu, bei Darbdavio teisėtų interesų užtikrinimo, jeigu Darbuotojas kreipiasi į kompetentingas institucijas dėl savo 

pažeistų teisių gynimo ar Darbuotojas netinkamai vykdo savo darbo pareigas ir dėl to Darbdavys yra priverstas ginti savo pažeistas teises, 

kreipiantis į kompetentingas institucijas, tikslais; 

10.1.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti 

sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 d. c) p. 

– tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina 

siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

10.1.3. bus saugomi visu Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu bei 3 metus po Darbo sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne 

trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose 

nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Darbdavio interesų. Darbuotojo duomenys, 

reikalingi įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, saugomi 10 metų po atitinkamo projekto įgyvendinimo 

pabaigos. Darbuotojo asmens duomenys, susiję su jam suteikiamais prisijungimais prie Centro informacinių sistemų, saugomi iki Darbo 

sutarties galiojimo pabaigos; 

10.1.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Darbo sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra būtinas, siekiant 

sudaryti ir vykdyti Darbo sutartį, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir tinkamai įvykdyti Darbo sutarties. 

10.2. Darbuotojo Darbo sutarties vykdymo tikslu pateikti specialiųjų kategorijų asmens duomenys, įskaitant duomenis, pateikiamus 

asmens medicininėje knygelėje, sveikatos pažymoje: 

10.2.1. Darbdavio tvarkomi tikslu įvykdyti LR teisės aktų nustatytas prievoles, susijusias su privalomu darbuotojų sveikatos patikrinimu, 

siekiant Darbdaviui ir/ar Darbuotojui įvykdyti prievoles ir pasinaudoti specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje bei, 

esant būtinybei, gali būti tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

10.2.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 9 str. 2 d. 

b) p. – tvarkyti asmens duomenis būtina, kad Darbdavys ar Darbuotojas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo 

ir socialinės apsaugos srityje; 9 str. 2 d. f) – tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

10.2.3. bus saugomi visu Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu bei 3 metus po Darbo sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne 

trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu, ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės  aktuose 

nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Darbdavio interesų; 

10.2.4. šių asmens duomenų pateikimas yra LR teisės aktais numatytas reikalavimas, todėl jų nepateikus, Darbuotojas ir/ar Darbdavys negalės 

įvykdyti prievolių ir pasinaudoti specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje. 

10.3. Darbdavio patalpose ar teritorijoje, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo 

stebėjimo įrenginiais užfiksuoti Darbuotojo vaizdo duomenys: 

10.3.1. Darbdavio tvarkomi Darbuotojo, Darbdavio turto apsaugos užtikrinimo bei Darbdavio teisėtų interesų, kai yra padaroma žala 

Darbuotojui ir/ar Darbdavio turtui, įgyvendinimo tikslu; 

10.3.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

10.3.3. bus saugomi 30 dienų, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti; 

10.3.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Darbo sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra 

būtinas, siekiant užtikrinti Darbuotojo ir Darbdavio turto apsaugą. 



10.4. Darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, pareigybė, informacija apie judėjimą (įėjimo/išėjimo laikas, 

įėjimo/išėjimo vieta): 

10.4.1. Darbdavio gali būti tvarkomi (jeigu Darbuotojas naudojasi įeigos kortele) tikslu užtikrinti Darbdavio turto, darbuotojų ir trečiųjų 

asmenų apsaugą, t.y. užtikrinti, jog į Darbdavio patalpas, esančias adresu Karaliaus Mindaugo per. 11 Kaunas, (ar kitas patalpas, į kurias 

gali būti patenkama naudojantis „Durų įeigos“ sistemos kortele) galėtų patekti tik asmenys turintys atitinkamose patalpose naudojamos 

„Durų įeigos“ sistemos korteles, kurios minėtai sistemai leidžia automatiniu būdu, nustatyti ar kortelė registruota duomenų bazėje ir/ar 

asmuo, naudojantis kortele, turi teisę patekti į „Durų įeigos“ sistema apsaugotas patalpas. Nustačius, kad kortelė registruota duomenų 

bazėje, „Durų įeigos“ sistemos elektromagnetas atrakinamas ir durys atidaromos.  

10.4.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. 

– tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

10.4.3. saugomi iki Darbo sutarties galiojimo pabaigos; 

10.4.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Darbo sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra 

būtinas, siekiant Darbuotojui suteikti „Durų įeigos“ sistemos kortelę. 

10.5. Darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pateikiami Darbdavio bibliotekos 

skaitytojų registracijos kortelėse: 

10.5.1. Darbdavio tvarkomi tikslu suteikti Darbuotojui teisę naudotis Darbdavio biblioteka bei užtikrinti Darbdavio teisėtą interesą registruoti 

asmens, besinaudojančius biblioteka ir suvaldyti bibliotekoje skaitytojams perduodamų knygų pateikimą ir grąžinimą; 

10.5.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu pagrindu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytą teisinė pagrindą: 6 str. 1 d. 

f). p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų; 

10.5.3. Saugomi 3 metus po Darbuotojo išsiregistravimo iš Darbdavio bibliotekos skaitytojų registro; 

10.5.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Darbo sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra 

būtinas, siekiant Darbuotojui suteikti teisę naudotis Darbdavio biblioteka. 

10.6. Darbuotojo Darbdaviui pateikti vaiko (-ų) asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, kiti Darbuotojo pateikiami jo vaiko 

(-ų) asmens duomenys: 

10.6.1. Darbdavio tvarkomi Darbo sutarties vykdymo, LR teisės aktuose nustatytų garantijų, susijusių su Darbuotojo turimais/auginamais 

vaikais, Darbuotojui suteikimo, Darbdavio įsitikinimo, ar Darbuotojui priklauso LR teisės aktuose nustatytos ir Darbuotojo prašomos 

suteikti garantijos, tikslu; 

10.6.2. Šių duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. 

b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 6 str. 1 d. c) p. – tvarkyti duomenis būtina, 

kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų 

valdytojo interesų; 

10.6.3. bus saugomi 3 metus po teisės į garantiją, kuriai suteikti buvo pateikti vaiko(-ų) asmens duomenys, pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju 

ne trumpiau nei LR teisės aktuose nustatytu saugojimo terminu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti LR teisės aktuose 

nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiant teisėtų Darbdavio interesų; 

10.6.4. šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar Darbo sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra būtinas, siekiant 

suteikti Darbuotojui jo prašomas LR teisės aktuose numatytas garantijas, todėl nepateikus šių asmens duomenų, Darbdavys neturėtų 

galimybės įsitikinti Darbuotojo teisėmis į atitinkamas LR teisės aktuose numatytas garantijas ir jų suteikti. 

10.7. Darbuotojo asmens duomenys socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo tikslu – finansų įstaigai; su 

Darbdaviu sudarytų sutarčių įvykdymo ir kontaktinių asmenų duomenų pateikimo tikslu (teisėto Darbdavio intereso ir teisėto duomenų 

gavėjo intereso (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.) - tokios sutarties vykdymo tikslais bendrauti su sudarytų sutarčių 

šalimis, pagrindu) - su Darbdaviu sudarytų sutarčių, su kurių vykdymu (derinimu, bendravimu, kontaktavimu, vykdymu) susijęs 

Darbuotojas, šalims; Darbdavio išduotų įgaliojimų vykdymo tikslu – asmenims, su kuriais Darbuotojas atitinkamo įgaliojimo pagrindu 

palaiko santykius, atstovauja Darbdavį; projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinimo tikslu – Švietimo mainų paramos 

fondui, Socialinio fondo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai; patikrinimų metų, siekiant įvykdyti teisėtus tikrinančios 

institucijos reikalavimus - Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Darbdavio ūkinės veiklos 

vykdymo bei vidaus administravimo procesų optimizavimo tikslu – Darbdavio kontrahentams (partneriams), kurie teikia Darbdaviui 

informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, darbų saugos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių programų 

administravimo, interneto svetainės, el. pašto administravimo ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų 

teikimo tikslais tvarko asmens duomenis; LR teisės aktų nustatytų pareigų vykdymo tikslu – valstybės ar savivaldybių institucijoms. 
Elektroninėje sistemoje „Mano dienynas“ pateikiami Darbuotojo asmens duomenys (tuo atveju, jeigu Darbuotojas dirba mokytojo 

(pedagogo) pareigose), gali būti atskleidžiami prie elektroninės sistemos „Mano dienynas“ prieigą turintiems mokiniams, jų 

tėvams/globėjams. 

10.8. Darbuotojas informuotas, jog jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Darbuotojo asmens duomenų 

tvarkymo, bei atvykęs Darbdavio buveinės adresu ir patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu, tinkamai identifikavęs savo asmens 

tapatybę elektroninėmis priemonėmis: prašyti leisti susipažinti su Darbuotojo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, 

arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą.   
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10.9. 1.8. punkte nurodytomis teisėmis, susijusiomis su duomenų gavėjų atliekamu Darbuotojo asmens duomenų tvarkymu, Darbuotojas gali 

pasinaudoti kreipdamasis į tokius duomenų gavėjus. 

11. Darbuotojas yra informuotas, jog 1.8. punkte nurodytais būdais, jis turi teisę išreikšti nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tuo 

atveju, kai Darbuotojo asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Darbdavio interesų. Tokiu atveju Darbdavys įsipareigoja nebetvarkyti 

tokių Darbuotojo asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Darbdavys tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra 

viršesnės už Darbuotojo interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti 

teisinius reikalavimus. 

12. Darbdavys yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: www.kaupa.lt/bdar. 

13. Šis priedas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Darbdaviui ir Darbuotojui.  

 

 

Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas _____________ __________________ 

(parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

Darbuotojas _____________ __________________ 

(parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

  

http://www.kaupa.lt/bdar


Priedas Nr. 11 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš, _____________________________________________________, (toliau – Duomenų subjektas) 

                        (vardas, pavardė, gim. data) 

SUTINKU, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111961453, buveinės 

adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas) (toliau – Centras) internetinėje svetainėje  www.kaupa.lt, 

Centro socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose, ir (ar) Centro „Youtube“ paskyroje būtų 

viešai skelbiama (viešinama) fotografuota ir (ar) filmuota medžiaga, iš kurios galima mane 

identifikuoti, iš Centro organizuotų ir vykdomų renginių, siekiant supažindinti asmenis su Centro 

vykdoma bendruomenine ar kita veikla. 

 

Patvirtinu, jog esu informuotas apie tai, jog: 

1. šio sutikimo pagrindu mano asmens duomenys bus tvarkomi sutikime nurodytais tikslais; 

2. šis sutikimas suteikia Centrui teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. 1 p. nurodytu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto 

sutikimu; 

3. šis sutikimas tvarkyti mano asmens duomenis galioja bei šiuo tikslu asmens duomenys Centro bus 

tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo šio sutikimo gavimo, bet ne ilgiau nei iki tol, kol aš atšauksiu šį savo 

sutikimą tvarkymo mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais; 

4. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus administravimo procesų optimizavimo tikslu, mano 

asmens duomenys gali būti atskleidžiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui 

informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių 

programų administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie 

tokių paslaugų teikimo tikslais tvarko asmens duomenis; 

5. aš turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl mano asmens duomenų 

tvarkymo bei atvykęs Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu 

rastine@kaupa.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, turiu 

teisę: prašyti leisti susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba 

ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, 

taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą; 

6. aš, taip pat, turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis tiesioginės 

rinkodaros tikslais; 

7. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti 

internetiniame puslapyje: www.kaupa.lt/bdar. 

 

Suprantu, kad sutikimo atšaukimas (po to, kai šis sutikimas yra duotas) nedarys poveikio sutikimu 

pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

 

 

 

_____________________ 

Data 

 

_________________________________ 

Duomenų subjekto vardas, pavardė 

 

_____________________ 

Parašas 

 

  

http://www.kaupa.lt/
http://www.kaupa.lt/bdar
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Priedas Nr. 12 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS 

20[__] m. [_________] mėn. [__] d., Kaunas 

 

[_______________], įmonės kodas [___________], buveinės adresas [_____________], atstovaujama 

[_____________], veikiančio pagal [___________] (toliau – Duomenų tvarkytojas), ir  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111961453, buveinės adresas 

Kauno m. sav. Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr. 11, atstovaujama [_________________], veikiančio pagal 

[_______________] (toliau – Duomenų valdytojas),  

toliau Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, 

 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas 20[__] m. [_____] mėn. [__] d. sudarė [_______] sutartį Nr. 

[__], kurios pagrindu Šalys susitarė dėl [____________] (toliau – Pagrindinė sutartis); 

• Pagal aukščiau paminėtą Pagrindinę sutartį, Duomenų tvarkytojui yra suteikta prieiga prie Asmens 

duomenų, kurių duomenų valdytoju yra Duomenų valdytojas; 

• Duomenų valdytojas šia Sutartimi paveda Duomenų tvarkytojui tvarkyti Asmens duomenis pagal žemiau 

nurodytas sąlygas, 

 

Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1. SĄVOKOS 

Žemiau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes: 

 

“Taikytini 

teisės aktai” 

reiškia bet kokius nacionalius ar tarptautinius teisės aktus, kurie reglamentuoja 

asmens duomenų apsaugą šios Sutarties galiojimu laikotarpiu, ir kurie yra privalomi 

Duomenų tvarkytojui ir Duomenų valdytojui. Sąvoka “Taikomi teisės aktai” apima 

2016 m. balandžio 27 dd. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokio 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 



apsaugos reglamentas), kuris taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. bei LR Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymą; 

“Duomentų 

valdytojas” 

reiškia juridinį asmenį, kuris, remiantis šia Sutartimi, nustato Asmens duomenų 

tvarkymo tikslus ir priemones; 

“Duomenų 

tvarkytojas” 

reiškia juridinį asmenį, kuris Duomenų valdytojo vardu ir šios Sutarties pagrindu 

tvarko Asmens duomenis; 

“Asmens 

duomenys” 

reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio 

tapatybę galima nustatyti; 

“tvarkymas” reiškia bet kokią automatizuotomis arba neautomatizuomis priemonėmis su asmens 

duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą operaciją ar operacijų seką, 

kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas 

ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant 

ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su 

kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 

“Subtvarkytoj

as” 

reiškia trečiąją šalį subteikėją, pasitelktą Duomenų tvarkytojo, kuris savo, kaip 

subteikėjo, teikiančio paslaugas, pareigų vykdymo tikslu, tvarko Asmens duomenis 

Duomenų valdytojo vardu. 

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

2.1. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti Asmens duomenis tik laikantis Duomenų valdytojo 

dokumentais įformintų nurodymų. Duomenų valdytojo pirminiai nurodymai Duomenų tvarkytojui dėl 

duomenų tvarkymo dalyko ir trukmės, duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslo, Asmens duomenų rūšies 

ir duomenų subjektų kategorijų yra nustatyti šioje Sutartyje ir jos Priede Nr. 1. 

2.2. Tvarkydamas asmens duomenis pagal šią Sutartį, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja laikytis visų 

Taikytinių teisės aktų ir priežiūros institucijų ar kitų kompetentingų institucijų rekomendacijų. 

Duomenų tvarkytojas įsipareigoja sudaryti su Duomenų valdytoju šios Sutarties pakeitimus ar 

papildymus, tuo atveju, jeigu tai yra būtina pagal Taikytinus teisės aktus. 

2.3. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padėti 

Duomenų valdytojui įvykdyti prievoles, numatytas Taikytinuose teisės aktuose, įskaitant, bet 

neapsiribojant, padėti Duomenų valdytojui įvykdyti pareigą įgyvendinti duomenų subjektų teisę 

reikalauti pateikti informaciją apie duomenų tvarkymą (susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis) 

ir ištaisyti, apriboti ar ištrinti Asmens duomenis duomenų subjektų prašymu, taip pat teisę reikalauti 

persiųsti jo Asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, bei teisę nesutikti su Asmens duomenų 

tvarkymu. 

2.4. Duomenų tvarkytojas taip pat įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurių pagrindu Duomenų valdytojas 

pažeistų Taikytinus teisės aktus. 
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2.5. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Duomenų valdytojui, jeigu Duomenų tvarkytojas 

nėra gavęs Duomenų valdytojo nurodymo kaip tvarkyti Asmens duomenis arba jeigu šios Sutarties 

pagrindu gautas nurodymas pažeidžia Taikytinius teisės aktus ar yra klaidinantis ar nesuprantamas. 

2.6. Jeigu duomenų subjektai, priežiūros institucijos ar kiti tretieji asmenys pateikia prašymą Duomenų 

tvarkytojui pateikti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą šios Sutarties pagrindu, Duomenų 

tvarkytojas įsipareigoja perduoti tokį prašymą Duomenų valdytojui. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja 

jokiais atvejais neatlikti jokių veiksmų Duomenų valdytojo vardu ar kaip jo atstovas, ir taip pat 

įsipareigoja, be išankstinio Duomenų valdytojo nurodymo, neperduoti ar kitaip neatskleisti Asmens 

duomenų ar kitos informacijos, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, jokiais trečiajai šaliai. Tuo 

atveju, jeigu Duomenų tvarkytojas turi pareigą remiantis Taikytinais teisės aktais atskleisti Asmens 

duomenis, kuriuos Duomenų tvarkytojas tvarko Duomenų valdytojo vardu, Duomenų tvarkytojas 

įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Duomenų valdytoją ir prašyti netaikyti konfidencialumo 

įsipareigojimo, sutinkamai su reikalaujama atskleisti informacija.   

2.7. Duomenų valdytojas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų 

užtikrintas Duomenų valdytojui taikomų Taikytinų teisės aktų reikalavimų laikymąsis. 

 

3. SUBTVARKYTOJAI 

3.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės pasitelkti Subtvarkytojų be išankstinio konkretaus ar bendro rašytinio 

Duomenų valdytojo leidimo. Bendro rašytinio leidimo atveju, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja 

informuoti Duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su Subtvarkytojų 

pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu atveju Duomenų valdytojas turi teisę nesutikti su tokiais Subtvarkytojų 

pakeitimais. 

3.2. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvienas Subtvarkytojas būtų pasitelktas rašytine 

sutartimi, kuria būtų numatyta pareiga Subtvarkytojui laikytis tokių pačių Asmens duomenų tvarkymo 

pareigų, kurios yra numaytos šioje Sutartyje ir Taikytinuose teisės aktuose. 

3.3. Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti, kad Duomenų tvarkytojas audituotų, įskaitant patikrininimus,  

Subtvarkytoją arba pateiktų patvirtinimą, kad toks auditavimas buvo atliktas, ar padėtų Duomenų 

valdytojui gauti trečiojo asmens atlikto audito ataskaitą dėl Subtvarkytojų atliekamų tvarkymo veiksmų, 

tam, kad būtų užtikrintas atitikimas Taikytiniems teisės aktams. Duomenų valdytojas, taip pat, turi teisę 

raštu pareikalauti, kad Duomenų tvarkytojas pateiktų sudarytų sutarčių su Subtvarkytojais, kurie tvarko 

ar tvarkys Asmens duomenis, kopijas.   

3.4. Duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas Duomenų valdytojui už Subtvarkytojų prievolių 

vykdymą. 

3.5. Duomenų valdytojas turi teisę nurodydamas pagrįstas priežasties atšaukti savo leidimą Duomenų 

tvarkytojui pasitelkti Subtvarkytoją. Tokiu atveju, Duomenų tvarkytojas turi nedelsiant nutraukti tokio 

Subtvarkytojo pasitelkimą ir Duomenų valdytojo pasirinkimu, nurodytu Duomenų tvarkytojui, 

Duomenų tvarkytojas privalo pareikalauti bei užtikrinti, kad Subtvarkytojas ištrintų arba grąžintų visus 

Asmens duomenis Duomenų tvarkytojui ir, Duomenų valdytojo reikalavimu, pateiktų rašytinį tokio 

ištrynimo ar grąžinimo patvirtinimą arba dokumentus, pagrindžiančius šių įsipareigojimų įvykdymą. 

 

4. PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS 



4.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės be išankstinio rašytinio Duomenų valdytojo sutikimo, perduoti 

Asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Jeigu Duomenų valdytojas patvirtina tokį 

perdavimą, perduodant asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų (į trečiasias valstybes), 

turi būti laikomasi Taikytinų teisės aktų reikalavimų. 

4.2. Duomenų valdytojas dėl pagrįstų priežasčių turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą perduoti 

asmens duomenis į trečiąsias valstybes, kaip nurodyta Sutarties 4.1. punkte. Tokiu atveju, Duomenų 

tvarkytojas privalo nedelsiant nutraukti tokį asmens duomenų perdavimą ir, remiantis Duomenų 

valdytojo reikalavimu, pateikti šias aplinkybės pagrindžiantį rašytinį patvirtinimą. 

 

5. INFORMACIJOS APSAUGA IR KONFIDENCIALUMAS 

5.1. Tam, kad Duomenų valdytojas galėtų įgyvendinti jam Taikytinų teisės aktų nustatytas pareigas, 

įskaitant, bet neapsiribojant pareiga įgyvendinti saugumo priemones, Duomenų tvarkytojas privalo 

taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones kad apsaugotų tvarkomus Asmens duomenis. 

Atitinkamos priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, kuris yra tinkamas, atsižvelgiant į: 

5.1.1.  techninių galimybių išsivystymo lygį; 

5.1.2.  saugumo priemonių įgyvendinimo sąnaudas; 

5.1.3.  pavojus ir rizikas, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu; 

5.1.4.  Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, jautrumą. 

5.2. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti pakankamas Asmens duomenų apsaugos priemones. Duomenų 

tvarkytojas turi apsaugoti Asmens duomenis nuo jų neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, 

atskleidimo ar neteisėtos prieigos. Asmens duomenys taip pat turi būti apsaugoti nuo kitokios formos 

neteisėto tvarkymo. Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystimo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei 

duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios 

tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti 

tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, 

įskaitant, jei reikia: 

5.2.1.  pseudonimų suteikimą Asmens duomenims ir jų šifravimą; 

5.2.2.  gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, 

vientisumą, prieinamumą ir atsaparumą, tvarkant Asmens duomenis; 

5.2.3.  gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis Asmens duomenimis fizinio ar techninio 

incident atveju; ir 

5.2.4.  reguliarių techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas Asmens duomenų 

tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo procesą. 

5.3. Atsižvelgiant į technines ir organizacines priemones, nurodytas Sutarties 5.2. punkte, Duomenų 

tvarkytojas taip pat privalo įgyvendinti žemiau nurodytas priemones: 

5.3.1.  apsaugoti nuo fizinės prieigos Asmens duomenis, kai jie laikomi kompiuterinėje įrangoje ar 

kitose laikmenose, kai jie nėra prižiūrimi, t.y. užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojo patalpose šį 

įranga ir laikmenos būtų užrakinti, siekiant apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, poveikio ir 

vagystės; 
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5.3.2.  duomenų atkūrimo patikrinimo procesas po to, kai Asmens duomenys buvo atkurti iš atsarginių 

kopijų;  

5.3.3.  leidimas prieiti prie Asmens duomenų (juos tvarkyti) turi būti suteiktas tik tiems asmenims, 

kuriems Asmens duomenys yra reikalingi jų darbinių funkcijų atlikimui. Turi būti užtikrintos 

procedūros tokių leidimų paskirstymui ir panaikinimui;  

5.3.4. techninėmis priemonėmis turi būti įmanoma retrospektyviai atsekti prisijungimus prie Asmens 

duomenų. Duomenų tvarkytojui turi būti įmanoma patikrinti minėtus duomenis ir perduoti juos 

Duomenų valdytojui; 

5.3.5.  turi būti užtikrinas procesas, kuris užtikrina saugų Asmens duomenų sunaikinimą, kai Asmens 

duomenų laikmenos nebėra naudojamos pagal jų paskirtį; 

5.3.6.  turi būti užtikrinas procesas, kuris užtikrintų Asmens duomenų ir jų atsarginių kopijų  

automatinį ar rankinį ištrynimą iš visų sistemų;  

5.3.7. su paslaugų teikėjais turi būti sudaromi susitarimai, kuriais tokie paslaugų teikėjai įsipareigoja 

laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Asmens duomenimis, kai tokie paslaugų 

teikėjai teikia Asmens duomenų saugojimui naudojamos įrangos remontą ir aptarnavimą; 

5.3.8. Duomenų tvarkytojo patalpose turi būti užtikrinta paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų/vykdomų 

darbų priežiūra. Laikmenos, kuriose yra Asmens duomenys, iš tokių patalpų turi būti 

pašalinamos, jei priežiūra neįmanoma. 

5.4. Duomenų tvarkytojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad padėtų ir praneštų Duomenų valdytojui 

apie bet kokią atsitiktinę ar neleistiną prieigą prie Asmens duomenų ar bet kokį kitą saugumo 

pažeidimą (Asmens duomenų pažeidimą) kaip įmanoma nedelsiant, bet, bet kuriuo atveju, ne vėliau 

kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą. Pastarasis pranešimas privalo būti pateiktas 

Duomenų valdytojui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu ir registruotu paštu buveinės adresu. 

Pranešime turi būti nurodyta, bent: 

5.4.1. aprašytas Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų 

duomenų subjektų kategorijos ir apytikslis skaičius, taip pat atitinkamų Asmens duomenų įrašų 

kategorijos ir apytikslis skaičius; 

5.4.2. nurodytas duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau 

informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys, jeigu Duomenų 

tvarkytojas tokį duomenų apsaugos pareigūną yra paskyręs; 

5.4.3. aprašytos tikėtinos Asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; 

5.4.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Duomenų tvarkytojas, kad būtų pašalintas 

duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo 

pasekmėms sumažinti. 

5.5. Duomenų tvarkytojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad atsitiktinės ar neleistinos prieigos prie 

Asmens duomenų ar bet kokio kito saugumo pažeidimo (Asmens duomenų saugumo pažeidimo) 

atveju, kaip įmanoma nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo 

sužinojimo apie tokį pažeidimą, būtų įvertintas tokio Asmens duomenų saugumo pažeidimo pavojaus 

mastas duomenų subjektų, kurių Asmens duomenų saugumas buvo pažeistas, teisėms ir laisvėms, bei 

imtis visų būtinų priemonių, kad padėtų Duomenų valdytojui tinkamai pranešti tokiems duomenų 

subjektams apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, jeigu tai yra reikalinga pagal Taikytinus 

teisės aktus. 



5.6. Tuo atveju, kai Duomenų valdytojas atlieka ar ketina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą 

ir/ar konsultuojasi ar ketina konsultuotis su priežiūros institucija dėl Asmens duomenų tvarkymo, 

Duomenų tvarkytojas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, suteikti visą turimą informaciją (kiek 

jos turi), kad padėtų Duomenų valdytojui tinkamai įgyvendinti pareigas, susijusias su poveikio 

duomenų apsaugai vertinimu ir/ar išankstinėmis konsultacijomis su priežiūros institucija. 

5.7. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja be Duomenų valdytojo išankstinio rašytinio sutikimo, šios 

Sutarties pagrindu tvarkomų Asmens duomenų neatskleisti ar kitaip nepadaryti prieinamų tretiesiems 

asmenims, išskyrus Subtvarkytojus, kurie pasitelkti šioje Sutartyje numatyta tvarka. 

5.8. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad prieigą prie Asmens duomenų turėtų tik tie 

darbuotojai, kuriems tiesiogiai reikalinga tokia prieiga tam, kad būtų įvykdytos Duomenų tvarkytojo 

šioje Sutartyje numatytos pareigos. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad tokie darbuotojai 

būtų įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą tokia pačia apimtimi, kiek Duomenų 

tvarkytojas yra įsipareigojęs užtikrinti konfidencialumą šios Sutarties pagrindu bei užtikrinti, jog 

tokie Duomenų tvarkytojo darbuotojai būtų informuoti apie tai, kaip turi būti vykdomas Asmens 

duomenų tvarkymas. 

5.9. Konfidencialumo įsipareigojimai, numatyti 5 skyriuje išlieka galioti ir po šios Sutarties nutraukimo 

ar pasibaigimo. 

 

6. AUDITAVIMO TEISĖ 

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę imtis priemonių patikrinti, ar Duomenų tvarkytojas gali vykdyti savo 

įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir kad Duomenų tvarkytojas iš tiesų yra ėmęsis priemonių užtikrinti 

tokį savo pareigų vykdymo atitikimą Sutarčiai. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja suteikti Duomenų 

valdytojui visą reikalingą informaciją ir pagalbą, būtiną siekiant įrodyti įsipareigojimų, numatytų 

šioje Sutartyje, įgyvendinimą ir suteikia teisę, sudaro sąlygas ir padeda Duomenų valdytojui ar kitam 

jo įgaliotam auditoriui atlikti auditus, įskaitant patikrinimus. 

 

7. TERMINAI 

7.1. Šios Sutarties nuostatos įsigalioja ir yra taikomos Šalims nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol 

Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis, kurių duomenų valdytoju yra Duomenų valdytojas. 

7.2. Duomenų valdytojas turi teisę, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nedelsiant, t.y. įspėjęs raštu 

Duomenų tvarkytoją prieš 1 (vieną) darbo dieną, nutraukti šią Sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį ir 

uždrausti Duomenų tvarkytojui toliau tvarkyti Asmens duomenis, jeigu Duomenų tvarkytojas 

nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant, 

pažeidžia Asmens duomenų tvarkymo nurodymus, neatlieka ar neleidžia atlikti audito, nesilaiko 

Taikytinų teisės aktų reikalavimų. 

 

8. TAIKOMA TEISĖ 

8.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji interpretuojama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

 

9. PRIEMONĖS PASIBAIGUS DUOMENŲ TVARKYMUI 
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9.1. Pasibaigus Pagrindinės sutarties galiojimui, Duomenų tvarkytojas Duomenų valdytojo pasirinkimu, 

privalo ištrinti arba grąžinti Duomenų valdytojui visus Asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, 

ir privalo užtikrinti, jog bet koks Subtvarkytojas atliks tokius pačius veiksmus. 

9.2. Duomenų valdytojo reikalavimu, Duomenų tvarkytojas privalo pateikti Duomenų valdytojui rašytinį 

pranešimą, kuriame nurodoma, kokių priemonių buvo imtąsi pabaigus Asmens duomenų tvarkymą, 

ir pateikti tokių priemonių ėmimąsi patvirtinančius rašytinius įrodymus. 

 

10. KOMPENSACIJA 

10.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės į jokias pinigines kompensacijas už šioje Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų vykdymą. 

 

11. ATSAKOMYBĖ 

11.1. Be kompensacijos už sutarties pažeidimą, kuriai pagrindas atsirasti kyla iš šios Sutarties arba 

Pagrindinės sutarties, Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti iš Duomenų tvarkytojo atlyginti visus 

Duomenų valdytojo patirtus nuostolius, tame tarpe ir kompensacijų už visas išlaidas, rinkliavas ir 

baudas, kurias Duomenų valdytojas patirs pagal Taikytinus teisės aktus ar kitus galiojančius teisės 

aktus, jeigu Asmens duomenų tvarkymas, kurio pagrindu tokie nuostoliai buvo patirti, buvo atliktas 

Duomenų tvarkytojo ir/ar Subtvarkytojo ar per juos. 

 

12. KITOS NUOSTATOS 

12.1. Duomenų valdytojo pagrįstu reikalavimu, Duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti papildomas 

technines ir organizacines saugos priemones ir duomenų tvarkymo pakeitimus be jokio papildomo 

apmokėjimo. Duomenų tvarkytojas informuojamas apie Duomenų valdytojo nurodymų, susijusių su 

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, paketimus pagrįstais terminais, tam, kad Duomenų 

tvarkytojas galėtų atlikti reikalingus procesų pakeitimus. 

12.2. Duomenų tvarkytojas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties, trečiajam 

asmeniui be išankstinio Duomenų valdytojo sutikimo. 

 

13. PRANEŠIMAI 

13.1. Visi pranešimai ir susirašinėjimai tarp Šalių vykdomi pagal sąlygas, nurodytas Pagrindinėje 

sutartyje, išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje aiškiai nurodytas kitosk pranešimų pateikimo būdas. 

Jeigu Pagrindinėje sutartyje nenumatytos sąlygos Šalių pranešimams ar susirašinėjimams, visi 

pranešimai ir susirašinėjimai tarp Šalių pagal šią Sutartį daromi raštu ir siunčiami el. paštu, registruotu 

paštu arba per kurjerį Sutartyje nurodytais adresais arba paskutiniu Šalies nurodytu adresu, arba 

įteikiant pasirašytinai. 

13.2. Pranešimai laikomi gavėjo gautais: 

13.2.1. Jeigu siunčiama per kurjerį ar įteikiama asmeniškai, įteikimo momentu; 

13.2.2. Jeigu siunčiama registruotu paštu: 5 (penktą) darbo dieną po išsiuntimo; 



13.2.3. Jeigu siunčiama elektroniniu paštu, išsiuntimo dieną, jeigu išsiųsta darbo dieną iki 17 val., 

arba sekančią darbo dieną, jeigu pranešimas išsiųstas po darbo dienos 17 val. 

 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

14.1. Be kokie ginčai, kylantys šios Sutarties pagrindu sprendžiami Pagrindinėje sutartyje nurodyta 

tvarka. Tuo atveju, jeigu Pagrindinėje sutartyje ginčų sprendimo tvarka nėra nurodyta, ginčai, 

kylantys šios Sutarties pagrindu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Duomenų 

valdytojo buveinės vietą, nurodytą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre. 

14.2. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas 

egzempliorius įteikiamas Duomenų valdytojui, kitas – Duomenų tvarkytojui. 

 

Duomenų valdytojas 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

Įstaigos kodas 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, 

Kaunas 

PVM mokėtojo kodas LT100003320810 

El. Pastas: rastine@kaupa.lt 

Tel. Nr. 8 37 221723 

A/s Nr. [_________________] 

Bankas [____________], banko kodas [________] 

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro 

Kauno filialo juridinių asmenų registre 

 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė _____________________ 

Duomenų tvarkytojas 

[________________] 

 

Įmonės/asmens kodas [______________] 

Buveinės/gyvenamasis adresas [______________] 

 

PVM mokėtojo kodas [_____________] 

El. paštas [________________] 

Tel. Nr. [______________] 

A/s [___________________] 

Bankas [_______________], banko kodas [_____] 

Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro 

[___________] filialo juridinių asmenų registre 

 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė ____________________ 
 

 

 

 

 



53 
 

Priedas Nr. 1 prie 20__-__-__ Asmens duomenų tvarkymo sutarties 

20__-__-__ 

 

Asmens duomenų tvarkymo nurodymas 

Asmens duomenų 

tvarkymo pobūdis ir 

tikslai: 

Pvz.: Duomenų valdytojo darbuotojų darbo užmokesčio, kitų išmokų 

skaičiavimas, jam priklausančių kasmetinių atsostogų skaičiavimas. 

 

Tvarkomų Asmens 

duomenų rūšys: 

Pvz.: Duomenų valdytojo 

• Darbuotojo  vardas, pavardė 

• Darbuotojo pareigybė 

• Darbuotojo darbo laiko trukmė; 

• Darbuotojui mokamas darbo užmokestis; 

• Darbuotojo sirgtų dienų skaičius ir laikotarpis; 

• Darbuotojo atostogų dienų skaičius ir laikotarpis; 

• Kita su darbuotoju susijusi informacija, susijusi su darbo 

santykiais. 

Duomenų subjektų 

kategorijos: 

Pvz.: Duomenų valdytojo Darbuotojų asmens duomenys. 

Tvarkymo veiksmai: Pvz.: Duomenų tvarkytojas, tvarkydamas Asmens duomenis, turi teisę 

juos įrašyti, rūšiuoti, sisteminti, saugoti, susipažinti. 

 

Asmens duomenų 

saugojimo reikalavimai: 

Asmens duomenų saugojomi tol, kol vykdoma Pagrindinė sutartis, 

išskyrus atvejus, kai pagal Taikytinus teisės aktus Duomenų 

tvarkytojas turi pareigą juos saugoti ilgiau. 

 

 

Duomenų valdytojas 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

Įstaigos kodas 111961453 

Buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, 

Kaunas 

 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė _____________________ 

Duomenų tvarkytojas 

[________________] 

 

Įmonės kodas [______________] 

Buveinės adresas [_______________] 

 

 

 

Pareigos 

Vardas Pavardė ____________________ 

 

 

 

  



Priedas Nr. 13 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  
2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. ___ patvirtintų  
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS 

TIKSLAIS 

 

 

Aš, ____________________________________________________________________________________,  

(vardas, pavardė) 

 

tel. Nr.___________________________________, (toliau – Duomenų subjektas) 

 

SUTINKU, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (įstaigos kodas 111961453, buveinės adresas 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas) (toliau – Centras) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų  

(t. y. siųstų SMS žinute tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, reklaminius pranešimus) mano asmens duomenis. 

 

Patvirtinu, jog esu informuotas apie tai, jog: 

8. šio sutikimo pagrindu mano asmens duomenys bus tvarkomi sutikime nurodytais tikslais; 

9. šis sutikimas suteikia Centrui teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. 1 p. nurodytu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto sutikimu; 

10. šis sutikimas tvarkyti mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galioja bei šiuo tikslu asmens 

duomenys Centro bus tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo šio sutikimo gavimo, bet ne ilgiau nei iki tol, kol aš 

atšauksiu šį savo sutikimą tvarkymo mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais; 

11. Centro ūkinės veiklos vykdymo bei vidaus administravimo procesų optimizavimo tikslu, mano asmens 

duomenys gali būti atskleidžiami Centro kontrahentams (partneriams), kurie teikia Centrui informacinių 

technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines, audito, serverių aptarnavimo, elektroninių programų 

administravimo, interneto svetainės ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų 

teikimo tikslais tvarko asmens duomenis; 

12. aš turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl mano asmens duomenų tvarkymo 

bei atvykęs Centro buveinės adresu bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu rastine@kaupa.lt, 

tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, turiu teisę: prašyti leisti susipažinti 

su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų 

tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, teisę į duomenų perkeliamumą; 

13. aš, taip pat, turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros 

tikslais; 

14. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame 

puslapyje: www.kaupa.lt/bdar. 

 

Suprantu, kad sutikimo atšaukimas (po to, kai šis sutikimas yra duotas) nedarys poveikio sutikimu pagrįsto 

duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
 

 

 

_____________________ 

Data 

 

____________________________________ 

Duomenų subjekto vardas, pavardė 

 

_____________________ 

Parašas 

 

 

_______________________ 

http://www.kaupa.lt/bdar

