
Priedas Nr.11 prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro 

2019 m. kovo 07 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-89 patvirtintų 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SOCIALINIUOSE TINKLUOSE 

Atsižvelgiant į tai, kad: 

• Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) sudarė mokymo(-si) sutartį 

(toliau – Sutartis) su fiziniu asmeniu (toliau - Mokinys); 

• Tuo atveju, jeigu Sutarties sudarymo metu Mokinio amžius yra nuo 14 iki 18 metų, sutikimą 

Sutarties sudarymui 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, 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. 

 

Mokinys (ir jei taikoma, jo tėvas/globėjas), pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad jis, Mokinys, yra 

informuotas apie tai, jog: 

1. šio sutikimo pagrindu Mokinio 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 Mokinio 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, 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; 

5. Mokinys turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl savo 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, turi 

teisę: prašyti leisti susipažinti su tvarkomais savo 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. Mokinys 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 

8. Interneto svetainė, kurioje paskelbtos nuostatos dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo: 

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. 
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