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Priedas Nr. 9 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 
2021 m. gruodžio 02 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-347 patvirtintų 
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 
 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO CENTRE 
 
 
Atsižvelgiant į tai, kad: 

• Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) sudarė mokymo(-si) sutartį (toliau – Sutartis) su fiziniu asmeniu 
(toliau - Mokinys); 

• 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, 
 

Mokinys Sutinka su šiuo priedu prie Sutarties: 
1. Mokinys (ir jei taikoma, jo tėvas/globėjas), pasirašydamas Sutartį  patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, jog: 
1.1. 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:  
1.1.1. Centro tvarkomi Sutarties įvykdymo, mokymo proceso organizavimo, absolventų karjeros stebėsenos, 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; 

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 (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; 

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 pateikti 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 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; 

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 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; 

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: 

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; 
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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 (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. 

1.7. 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.  

2. 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. 

3. Centre yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio kontaktiniai duomenys pateikti internetiniame puslapyje: www.kaupa.lt/bdar. 
4. Interneto svetainė, kurioje paskelbtos nuostatos dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo: www.kaupa.lt/bdar 

http://www.kaupa.lt/bdar
http://www.kaupa.lt/bdar

