
 

 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

duomenų subjektų sutikimų  

gavimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

Mokymo sutarties  

                                                                                             20__ m. ____________________ d. Nr. _____ 

priedas  

 

SUTIKIMAS 

Dėl nepilnamečio asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo neformalaus ugdymo paslaugų teikimo tikslais 

 

20___ m. _______________________ ____d. 

Klaipėda 

 

Mokinio atstovo vardas, pavardė  

pasirašydamas šį sutikimą, sutinku, kad Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, Centro kodas 302430402, 

buveinės adresas Molo g. 60-1, LT-92278 Klaipėda (toliau – „Įstaiga“), tvarkytų mano ir mano atstovaujamo 

mokinio asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis ir tikslais: 

Atstovaujamo mokinio vardas, 

pavardė 

 

1. Mokinio atstovo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi neformalaus ugdymo paslaugų teikimo 

tikslais. 

2. Centras šio Sutikimo 1 dalyje nurodytu tikslu gali tvarkyti šiuos Mokinio atstovo pateiktus asmens 

duomenis: 

Bendrieji mokinio asmens 

duomenys 

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyv. adresas, telefono 

numeris, el. pašto adresas 

Specialių kategorijų mokinio 

asmens duomenys 

duomenys apie mokinio sveikatą pagal formą Nr. 027/a. (renkama tik tuo 

atveju, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas pasirinktoje 

švietimo veikloje gali turėti įtakos mokinio sveikatai) 

Bendrieji mokinio atstovų 

(tėvų/ globėjų/ rūpintojų) 

asmens duomenys 

vardas, pavardė, gyv. adresas, el. pašto adresas, telefono numeris 

3. Mokinio atstovo pateikti asmens duomenys saugomi 10 metų po neformalaus ugdymo paslaugų sutarties 

pasibaigimo momento. 

4. Centras informuoja, jog asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams dėl 

buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo neformalaus ugdymo paslaugų įvykdymo tikslų: 

4.1. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios įstaigos/duomenų bazės (Pedagogų registras, 

Mokinių registras);  

4.2. Klaipėdos miesto savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms (centralizuota apskaita);  

4.3. Kitoms valstybės institucijos įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Centras, užtikrina, kad Mokinio atstovo atskleisti asmens duomenys būtų prieinami tik tiems asmenims, 

kurie pagal darbo funkcijas turi turėti prieigą duomenų tvarkymo tikslais. Be to, Centras, užtikrina, kad 

asmenys, turintys leidimą tvarkyti asmens duomenis, yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo, arba 

teisės aktuose jiems yra numatyta atitinkama prievolė užtikrinti konfidencialumą. 

6. Centras, užtikrina, kad neformalaus ugdymo paslaugų įgyvendinimo metu gautų asmens duomenų 

tvarkymas bus vykdomas tik Europos Sąjungos Valstybėje narėje arba kitoje Europos Ekonominėje Erdvėje 

esančioje valstybėje, arba valstybėje, kuri, Europos Komisijos sprendimu, užtikrina tinkamą duomenų 

apsaugos lygį, arba kitaip atitinka (Reglamento Nr. 2016/679  44-45 str.). 

7. Mokinio atstovas, pasirašydamas šį sutikimą, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad: 

7.1. Centras tvarkytų ir valdytų Mokinio atstovo pateiktus asmens duomenis tinkamam užsakytų 

neformalaus ugdymo paslaugų suteikimui; 

7.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis; 

7.3. Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti 

ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Mokinio asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 

7.4. Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 

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



8. Mokinio atstovas gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Centro 

duomenų apsaugos pareigūną el. p. info@kvlc.lt arba reg. paštu Molo g. 60-1, LT-92278 Klaipėda. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

            Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokymo sutarties  

                                                                                             20__ m. ____________________ d. Nr. _____ 

priedas  

 

SUTIKIMAS 

Dėl atvaizdo rinkimo ir publikavimo, dėl išvykų ir renginių metu, pirmosios medicinos pagalbos teikimo, 

vykimo į vakų turizmo renginius Klaipėdos mieste 

 

20___ m. _______________________ ____d. 

Klaipėda 

 

Būdamas teisėtas vaiko atstovas: 

 

Be kita ko,  

1. sutinku/nesutinku, jog mano atstovaujamas Mokinys būtų fotografuojamas (-a)/filmuojamas (-a) 

renginių, švenčių metu, susijusių su Centro teikiamomis neformalaus ugdymo paslaugomis, užtikrinant mokinių 

neformalaus ugdymo renginių veiklos sklaidą viešojoje erdvėje ir skatinti dalyvauti renginiuose, ugdyti įvairias 

saviraiškos kompetencijas. 

1.2. Nuotraukos ar vaizdo įrašas, vardas ir pavardė būtų naudojamas Centro internetiniame puslapyje 

www.kvlc.lt, socialiniuose tinkluose ar stenduose. 

1.3.  Sutikimas įsigalioja 24 mėn. nuo Sutikimo išdavimo datos arba tol, kol nebus atšauktas. 

1.4. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, el. paštu info@kvlc.lt arba reg. paštu 

Molo g. 60-1, LT-92278 Klaipėda. 

1.5. Nuotraukos (atvaizdai)/filmuota medžiaga renkami centro veiklos adresais – Taikos pr. 95, Klaipėda; 

Viršutinė g. 5, Klaipėda; Šermukšnių g. 11, Klaipėda; Šilutės pl. 40, Klaipėda; Vingio g. 14b, Klaipėda; H. 

Manto g. 77, Klaipėda; Molo g. 60, Klaipėda ir kitose erdvėse kur vyksta Centro organizuojami renginiai ar 

kuriuose Centro dalyvauja svečio teisėmis. 

 

 

 

 

2. sutinku/nesutinku, kad mano vaikui, esant būtinybei būtų organizuotas pirmosios medicinos pagalbos 

teikimas ir (arba) jis/ji būtų nukreiptas į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą nedelsiant informuojant 

telefonu ir el. paštu. 

 

3. sutinku/nesutinku, kad mano vaikas Centro nustatyta tvarka be atskiro raštiško tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimo vyktų į Centro organizuojamus 1 (vienos) dienos trukmės vaikų turizmo ir kitus renginius (pamokas ne 

Centro erdvėse, parodas, spektaklius, kino filmus, koncertus, konkursus, varžybas, olimpiadas, ekskursijas, 

talkas, minėjimus, šventes ir pan.) Klaipėdos mieste.  

 

 

 

 

 

4. sutinku/nesutinku, kad mano vaikas dalyvautų Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuojamuose 

tyrimuose, pasiekimų vertinimuose. 

 

 

 

 

 

Įsipareigoju apie šiame sutikime išreikštos valios pasikeitimą informuoti Centrą raštu.

     NESUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

             SUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

SUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

NESUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

SUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

NESUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

SUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 

 

NESUTINKU 

____________________________________ 

Mokinio  atstovo V. Pavardė, parašas 
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