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KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS 

INFORMAVIMO APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ FORMA 

 

(Darbuotojo skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) 

 

INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ  

 

________________________ 

(Data, vieta) 

 

Aš,  

 

_______________________________________________________________________________, 

(vardas, pavardė) 

 

esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys (toliau – asmens duomenys) yra tvarkomi 

duomenų valdytojo – Biudžetinė įstaiga Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, 

įstaigos kodas 190143547, registracijos adresas Ašigalio g. 23, LT- 49151 Kaunas, kontaktai: el. p. 

saugusvaikas@gmail.com, tel. nr. (8 37) 323200 (toliau – „Įstaiga“): (i) Įstaigos darbuotojų, 

mokinių ir jų atstovų (tėvų/ globėjų/ rūpintojų) Įstaigos teikiamų neformalaus vaikų švietimo 

paslaugų, tenkinančių mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius apdorojimo, 

administravimo ir įvykdymo; (ii) Darbuotojo identifikavimo Įstaigos duomenų sistemose ir darbo 

sutarties vykdymui; (iii) Duomenų pateikimo valstybės institucijoms dėl su darbo santykiais 

susijusių išmokų mokėjimo; (iv) Problemų, susijusių su mokymosi paslaugų įgyvendinimu, 

pateikimu, panaudojimu išsprendimo; (v) Susisiekimo su Darbuotojo šeimos nariais, jeigu įvyksta 

avarija ir dėl to sutrikdoma Darbuotojo sveikata; (vi) Administraciniais, nusikaltimų prevencijos 
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atskleidimo ir teisiniais tikslais; (vii) Verslo analitikos bei statistikos analizės, bendrųjų tyrimų, 

kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę; (viii) Audito tikslais.  

 

Be kita ko, patvirtinu savo sutikimą dėl Įstaigos teisės: 

 

1. Darbo santykių su Įstaiga metu, mano CV (gyvenimo aprašymas), pareigybės ir atvaizdas būtų 

publikuojamas Įstaigos interneto svetainėje www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt ir (ar) Įstaigos 

stenduose.  

Sutinku 

Nesutnku 

 

2. Darbo santykių su Įstaiga metu mano vardas ir (ar) pavardė būtų naudojami Įstaigos 

elektroninio pašto adreso sudarymui, komunikuojant su trečiaisiais asmenimis. 

 

Sutinku 

Nesutnku 

 

3. Įstaigos kolektyve skelbti mano gimimo datą 

Sutinku 

Nesutnku 

 

4. Darbo santykių su Įstaiga metu, būčiau filmuojamas ir fotografuojamas, o filmuota/ 

fotografuota medžiaga publikuojama Įstaigos interneto svetainėje www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt ir 

(ar) Įstaigos socialiniuose tinkluose ir (ar) Įstaigos stende. 

Sutinku 

Nesutnku 

 

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 23 straipsnyje 

įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir ADTAĮ 25 straipsnyje nustatyta tvarka turiu 

teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo 

asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba 
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sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ 

ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

 

Esu informuotas, kad bet kuriuo metu galiu atšaukti savo aukščiau išreikštus sutikimus. 

 

Taip pat turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 

6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).  

 

 

 

 

(vardas, pavardė)  (parašas) 

 

 


