
                         PATVIRTINTA  

               Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

                          direktoriaus  2021 m. kovo 30 d.  

                          įsakymu Nr. V-43 

 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

20___ m. _____________________d. Nr._______ 

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė" juridinio asmens kodas 190434741, adresas 

Naujakiemio g. 8, Klaipėda, įgalioju __________________________________________________ 

                                                                                          (pareigos, vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________________________ 

atlikti asmens duomenų rinkimą, įrašymą, įrašytų asmens duomenų sisteminimą, saugojimą, 

kopijavimą, perrašymą, keitimą, adaptavimą, ištrynimą, sunaikinimą, archyvavimą, dublikatų 

darymą ir asmens duomenų blokavimą, taip pat jau surinktų Darbdavio turimų asmens duomenų 

tvarkymą, atliekant Darbuotojo darbo pareigas ir užtikrinti tokių pareigų atlikimą pagal  

Direktoriaus 20_____ m. _________________________ d.įsakymą Nr. _______ „Dėl pareigybių, 

įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašo patvirtinimo“. 

Darbuotojas yra įgaliotas tvarkyti šiuos duomenis:______________________________ 
                                                                                     (vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 

Šis įgaliojimas yra išduodamas be teisės perįgalioti ir galios iki darbo santykių pabaigos 

arba tol, kol nebus atšauktas. 

 

 

 

Direktorė                                         Angelė Aniulė 

 

 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 

 

_______________________                                                    
(Vardas, pavardė)                                                                                                    
______________________                                                    
(Parašas)                                                                                                                 

_______________________                                                    
(Data)                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. _________ 

Prie 20____  m.__________________________d.darbo sutarties Nr. ______ 

 

SUSITARIMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS 

20_____ m. ________________________d. 

Klaipėda 

 

   Šį susitarimą prie 20___  m. ________________________d. darbo sutarties Nr. 

_______ (toliau – Susitarimas) sudarė: 

   Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė", juridinio asmens kodas 190434741, adresas 

Naujakiemio g. 8, Klaipėda Lietuvos Respublika (toliau – Darbdavys), atstovaujama direktorės 

Angelės Aniulės 

   ir 

_________________________________________, asmens kodas __________________, gyv. 

______________________________________, Lietuvos Respublika (toliau – Darbuotojas). 

 

1. Darbuotojas įsipareigoja: 

1.1. saugoti asmens duomenų paslaptį; 

1.2. neatskleisti, neprarasti, neperduoti ar kitaip nesudaryti sąlygų jokiomis 

priemonėmis naudotis/susipažinti su Darbuotojui pavestais tvarkyti ar darbo metu sužinotais 

asmens duomenimis tretiesiems asmenims, taip pat asmenims, kurie nėra įgalioti tvarkyti ar 

su jais susipažinti tiek Įstaigosviduje, tiek už jos ribų; 

1.3. neatskleisti, neperduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, 

leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti Įstaigos tvarkomus asmens 

duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas naudotis/susipažinti su tokiais asmens duomenimis; 

1.4. tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasi(-s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (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) (toliau – BDAR), Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savo pareiginiais nuostatais ir Įstaigos vidaus 

teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą ir reikalavimus bei Darbuotojui 

patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas; 

1.5. išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimus ir 

juos vykdyti; 

1.6. pavestus tvarkyti ar darbo metu sužinotus asmens duomenis saugoti visą savo 

darbo laiką Įstaigojeir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams; 

1.7. nedelsdama(-s), bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas, pranešti tiesioginiam 

vadovui ir (ar) už duomenų apsaugą atsakingam (-iems) asmeniui (-ims) apie pavestų 

tvarkyti asmens duomenų praradimą ar atskleidimą, taip pat kitus asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų pažeidimus bei bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę 

asmens duomenų saugumui; 

1.8. nutraukdama(-s) darbo santykius, pereidama(-s) į kitas pareigas, nesusijusias su 

asmens duomenų tvarkymu, grąžinti Įstaigosįgaliotam ar pareigas perimančiam asmeniui 

visus Darbuotojui pavestus tvarkyti asmens duomenis. 

 

2. Darbuotojui yra žinoma, kad:  

2.1. Darbdavio kompiuterinė įranga, internetas yra suteikti tik darbo tikslais; 

2.2. Darbdavys, turėdamas teisėtą interesą, ir kai Darbuotojo interesai nėra svarbesni, 

turi teisę registruoti visą veiklą Darbdavio kompiuterinėje įrangoje bei interneto tinkluose ir 

ją tikrinti (įskaitant turinio peržiūrą), siekdamas užtikrinti veiklos tęstinumą ar suteikti 

reikalaujamą informaciją valdžios įstaigoms bei institucijoms, teisminiams ginčams 



(įskaitant galimus ginčus), kreipdamasis teisinių konsultacijų ar kitaip įgydamas, 

įgyvendindamas ar gindamas teisės aktuose įtvirtintas teises; 

2.3. Darbdavys turi teisę tikrinti šiame punkte nurodytą informaciją tik turėdamas 

teisės aktuose numatytą teisėtą pagrindą. 

 

3. Darbuotojui taip pat yra žinoma, kad: 

3.1. netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę tiek Įstaigai, 

tiek ir Darbuotojui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

3.2. už šių įsipareigojimų nesilaikymą, BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymoir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymopažeidimą 

Darbuotojas turės atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus; 

 

4. Priedas Nr. ______ yra Darbo sutarties dalis ir yra taikomas kartu su Darbo 

sutartimi. 

 

5. Priedas Nr. ________ įsigalioja nuo jo pasirašymo momento. 

 

 

Šalių parašai: 

  

 

Darbdavio vardu: 
 

 Darbuotojas: 
 

   

(pareigos)  (pareigos) 

   

(vardas, pavardė)  (vardas, pavardė) 

   

(parašas)  (parašas) 

   

(data)  (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS NR. 

PRIE ___________________UGDYMO SUTARTIES NR. _____ 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ UGDYTINIO IR JO TĖVŲ (KITŲ 

ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS 

 

20___  m. _______________________ d. 

Klaipėda 
1. Ugdytinis 

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, grupė) 

 
Ugdytinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

_________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

_________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

Kita šalis:  

Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“  (toliau – Įstaiga), atstovaujama direktoriaus(-ės)  

________________________________Angelės Aniulės__________________ 
(vardas, pavardė) 

2. Susitarimo objektas.  
Ugdytinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas.  

3. Susitarimo turinys.  

3.1. Tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad:  
3.1.1. sutinka teikti Įstaigai sūnaus, dukros (globotinio) ir savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono 

numerį, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, sveikatos būklės duomenis.  

3.1.2. asmens duomenys tvarkomi nurodytais tikslais: ugdymo organizavimo tikslais. 
3.1.3. nurodyti asmens duomenys yra saugojami  5 m. po mokymo sutarties pasibaigimo;  

3.1.4. tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) yra žinoma, kad jie turi teises:  

3.1.4.1. būti informuoti apie asmens duomenų tvarkymą; 

3.1.4.2. susipažinti su savo asmens duomenimis;  
3.1.4.3. reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; 

3.1.4.4. reikalauti duomenis perkelti; 

3.1.4.5. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;  
3.1.4.6. nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;  

3.1.4.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

 
Susitarimo šalių parašai:  

Ugdytinio(-ės) tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

_________________________________________________________ _____________________  

                                  (vardas, pavardė)                                       (parašas) 
_________________________________________________________ ______________________  

                                  (vardas, pavardė)                                       (parašas) 

Įstaigos pavadinimas direktorius(-ė)  
_________________________________________________________ ______________________  

                                  (vardas, pavardė)                                       (parašas) 

 

Susitarimas saugomas ugdytinio asmens byloje 5 metus.  

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

SUTIKIMAS DĖL UGDYTINIO (FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO, ATVAIZDO IR  VAIZDO 

ĮRAŠO VIEŠINIMO) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

 Aš _______________________________________________________________, sutinku, kad  
                                                                       (vardas, pavardė)  

duomenų valdytojas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė" (toliau – įstaiga), juridinio asmens kodas 

190434741, adresas Naujakiemio g. 8, Klaipėda, vykdomo renginio: 
______________________________________. 

  (renginio pavadinimas) 

kuris vyks ___________  mano sūnų/dukrą (globotinį) _____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(             (renginio data)                                                                   (vaiko vardas, pavardė) 
 

fotografuotų ir filmuotų renginio metu. Atvaizdas ir vaizdo įrašai būtų publikuojami įstaigos interneto 

svetainėje, socialiniuose tinkluose: Facebook, naudojamas kaip įstaigos archyvo medžiaga, spausdinama ir 
platinama įstaigos veiklos apžvalgose, įstaigos patalpose esančiuose stenduose.  

 
Atvaizdas ir vaizdo įrašai teikiami tretiesiems asmenims: ________________.  

Atvaizdas ir vaizdo įrašai naudojami: įstaigos veiklos viešinimo tikslais. 

 

Asmens duomenys tvarkomi remiantis – 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 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) ir 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 
 

 Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę:  

 Būti informuotas (-a) apie savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenų tvarkymą; 

 Susipažinti su savo sūnaus, dukros (globotinio) sūnaus asmens duomenimis;  

 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano sūnaus, dukros (globotinio) asmens 

duomenis; 

 Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius sūnaus, dukros (globotinio)asmens duomenis; 
 Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenis; 
 Nesutikti, kad sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi; 
 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Dėl teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į 
_________________________________________________________ 

 

Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašai įstaigos interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose 1 metus. 
Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašas saugomi 1 metus įstaigos archyve. 

Vaiko atvaizdas įstaigos apžvalgose, patalpose esančiuose stenduose laikomas 1 metus. 

Pasibaigus saugojimo terminui, atvaizdas ir vaizdo įrašas yra sunaikinami, be galimybės juos atkurti.  
 

 
(Vardas, pavardė)  (Parašas, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

SUTIKIMAS DĖL UGDYTINIO (FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO, ATVAIZDO IR  

VAIZDO ĮRAŠO VIEŠINIMO) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš ______________________________________________________________________, sutinku, 

kad  

                                                                    (vardas, pavardė)  

duomenų valdytojas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė" (toliau – įstaiga), juridinio asmens kodas 

190434741, adresas Naujakiemio g. 8, Klaipėda, vykdomų renginių metu 

  

mano sūnų/dukrą (globotinį) 

_________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(                                                                             (vaiko vardas, pavardė) 

 

fotografuotų ir filmuotų renginių metu. Atvaizdas ir vaizdo įrašai būtų publikuojami įstaigos 

interneto svetainėje,  naudojamas kaip įstaigos archyvo medžiaga, spausdinama ir platinama 

įstaigos veiklos apžvalgose, įstaigos patalpose esančiuose stenduose.  

 

Atvaizdas ir vaizdo įrašai teikiami tretiesiems asmenims: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Atvaizdas ir vaizdo įrašai naudojami: įstaigos veiklos viešinimo tikslais. 

Asmens duomenys tvarkomi remiantis – 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 (Bendruoju duomenų apsaugos 

reglamentu) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

 

 Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę:  

 Būti informuotas (-a) apie savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenų tvarkymą; 

 Susipažinti su savo sūnaus, dukros (globotinio) sūnaus asmens duomenimis;  

 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano sūnaus, dukros (globotinio) 

asmens duomenis;  

 Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius sūnaus, dukros (globotinio) asmens 

duomenis; 
 Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenis; 
 Nesutikti, kad sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi; 
 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Dėl teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į  

____________________________________________________ 

 

Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašai įstaigos interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose saugomi 1 

metus.  

Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašas saugomi  1 metus įstaigos archyve. 

Vaiko atvaizdas įstaigos apžvalgose, patalpose esančiuose stenduose laikomas 1 metus. 

Pasibaigus saugojimo terminui, atvaizdas ir vaizdo įrašas yra sunaikinami, be galimybės juos 

atkurti. 

 

 

(Vardas, pavardė)  (Parašas, data) 

 


