
Kauno tautinės kultūro centro  

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

1 priedas 

 

 

SUTIKIMAS  

DĖL MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMO 

 

20__ m. ____________mėn.___ d.  

Kaunas 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
(sūnaus, dukters, globotinio/ės / vardas, pavardė / (reikiamą pabraukti)/gimimo data) 

 

atstovaujamas_____________________________________________________________________________ 
(vieno iš tėvų (kitų įstatyminių atstovų) vardas, pavardė) 

 

pasirašydamas šį sutikimą, patvirtinu, kad esu susipažinęs su Mokinių asmens duomenų tvarkymo 

taisyklėmis, paskelbtomis internetinėje sveteinėje www.ktkc.lt, ir sutinku, kad Kauno tautinės kultūros 

centras, įstaigos kodas: 195470830, adresas: A.Jakšto g. 18, Kaunas, LT-4427, el. pašto adresas 

rastine@ktkc.lt (toliau - Centras), tvarkytų mano ir mano atstovaujamo asmens duomenis žemiau 

nurodytomis sąlygomis ir tikslais: 

1. Mokinio pateiktų duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant 

suteikti neformalaus švietimo paslaugą ir įvykdyti sutartį; 

2. mokinio asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir apskaitos tikslu; 

3. mokinių asmens bylų formavimo ir tvarkymo tikslu; 

4. įvairių pažymų (pvz., apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, studijos, 

ansamblio lankymą ir pan.) išdavimo tikslu; 

5. mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tikslu; 

6. mokestinių lengvatų už studijų/ansamblių lankymą skyrimo tikslu; 

7. Mokinių registro pildymo tikslu; 

8. mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu; 

9. vidaus administravimo tikslu; 

10. prašymų ir sąrašo sudarymo išvykų,ekskursijų, instruktavimo tikslu; 

11. Centro veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, 

nuotraukos, filmuota medžiaga) tikslu; 

12. mokinių pasiekimų paskelbimo Centro internetinėje svetainėje, facebook paskyroje tikslu; 

 

SUTINKU / NESUTINKU (reikiamą pabraukti) kad aš/mano sūnus, dukra, globotinis (-ė) būčiau/-tų 

fotografuojamas (-a) (filmuojamas (-a)) 11 ir 12 p. nurodytais tikslais renginių metu kartu su grupe, 

vieno dalyvio nuotraukai (bendru planu), vieno dalyvio stambiu planu (veidas). 

 

SUTINKU / NESUTINKU (reikiamą pabraukti) kad mano/mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) 

asmens duomenys, atvaizdas būtų publikuojamas 11 ir 12 p. nurodytais tikslais Centro interneto 

svetainėje www.ktkc.lt, Centro informaciniuose leidiniuose, Centro socialiniuose tinkluose. 

 

SUTINKU / NESUTINKU (reikiamą pabraukti) kad mano/mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) 

asmens duomenys, atvaizdas, pasiekimai būtų išsaugoti Centro metraščiui. 

http://www.ktkc.lt/
http://www.ktkc.lt/
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Patvirtinu, kad esu informuotas apie duomenų subjekto teises: 

1. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui; 

2. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymą, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba 

sustabdyti, išskyrus saugojimą, mokinio ir jo atstovo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 

 

Centras užtikrina, kad mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atsovų) asmens duomenys ir atvaizdo 

duomenys tvarkomi vadovaujantis Mokinių registro duomenų saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), 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 – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. 

 Centras informuoja, jog asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams: programą 

akreditavusiai savivaldybei, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, Švietimo informacinių 

technologijų centrui, Europos socialinio fondo agentūrai, biudžetinei įstaigai „Kauno biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“; 

 Centras užtikrina, kad Duomenų subjekto atskleisti asmens duomenys būtų prieinami tik tiems 

asmenims, kurie pagal darbo funkcijas turi turėti prieigą duomenų tvarkymo tikslais. Taip pat Centras 

užtikrina, kad asmenys, turintys leidimą tvarkyti asmens duomenis, yra įsipareigoję laikytis 

konfidencialumo principo, arba teisės aktuose jiems numatyta atitinkama prievolė užtikrinti 

konfidencialumą. Šis konfidencialumo užtikrinimo įsipareigojimas išlieka galioti po šios sutarties 

galiojimo pabaigos, nutraukimo arba panaikinimo. 

 

mokinio iki 18 metų vieno iš tėvų (kitų įstatyminių atstovų): 

 

              ___________                                     _____________________________________ 
                         parašas                                                  vardas, pavardė (vieno iš tėvų, (kitų įsatyminių atstovų)) 

 

 

 

mokinio, turinčio 18 metų: 

 

              _______________                                     _____________________________________ 
                        parašas                                                                                 mokinio vardas, pavardė 


