
 
DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 
          

____________ 
                                         (data) 
                                     Skriaudžiai 

 
Aš, ___________________________________________________, esu informuotas (-a), kad mano  

(vardas, pavardė) 
asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla, juridinio 
asmens kodas 190197819, buveinės adresas Jaunimo g. 5A, Skriaudžiai, Prienų r. 

 1. Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje tvarkomi mano asmens duomenys: vardas, 
pavardė, asmens kodas, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į 
pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, 
duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, 
informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus 
darbus ir užduotis,  Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo 
data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su 
sveikata, vaizdo / garso įrašų darymo mokyklos teritorijoje metu gauti duomenys bei kiti asmens 
duomenys, kuriuos pateikiu aš pats ir (arba) kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

2. Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje darbuotojų  asmens duomenys yra tvarkomi 
vadovaujantis Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo 
taisyklėmis, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos lauko teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 
naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašu bei kituose vidaus dokumentuose, reguliuojančiuose 
asmens duomenų apsaugą nustatytais tikslais. 

    3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 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, Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymas ir juos įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai. 

     4. Mano asmens duomenys gali būti perduoti šiems duomenų gavėjams: 
            4.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Prienų r. 
Skriaudžių pagrindinėje mokykloje; 

    4.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato 
teisės aktų reikalavimai; 

  4.3. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims mano sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl 
konkretaus atvejo. 

  5. Sutinku (pabraukti), kad Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos renginių viešinimo tikslu 
būčiau fotografuojamas ir filmuojamas, o gauti vaizdo ir garso duomenys bei mano vardas, pavardė ir 
pareigos būtų skelbiami Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos patalpose, interneto svetainėje,  
feisbuko paskyroje, rajono vietinėje spaudoje ir kitose socialinėse platformose. 

 6. Nesutinku (pabraukti), kad Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos renginių fotografavimo ir 
filmavimo metu gauti vaizdo ir garso duomenys, mano vardas, pavardė ir pareigos, išskyrus vaizdo, garso 
duomenis, gautus  Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos darbinių posėdžių, pasitarimų, susirinkimų ar 
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kitų  mokyklos darbuotojui priskirtų funkcijų vykdymo metu, būtų skelbiami mokyklos patalpose,  interneto  
svetainėje,  feisbuko paskyroje, rajono vietinėje spaudoje ir kitose socialinėse platformose. 
  7. Turiu teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti mano duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro 
poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
  8. Visais klausimais, susijusiais su mano asmens duomenų tvarkymu, apsaugos užtikrinimu ar 
asmens duomenų saugumo pažeidimais, galiu kreiptis į asmens duomenų apsaugos pareigūną šiais 
kontaktais: tel. (8 319) 61 159, el. p. daiva.pauriene@prienai.lt 

9. Galiu teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti šias teises: 
9.1. teisę leisti susipažinti su mano asmens duomenimis ir juos i štaisyti arba ištrinti; 
9.2. teisę apriboti duomenų tvarkymą; 
9.3. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; 
9.4. teisę į asmens duomenų perkeliamumą. 
Šias teises galiu įgyvendint teisės aktų nustatyta tvarka. 

         10. Mano asmens duomenys bus saugomi 50 metų (išskyrus asmens duomenis Prienų r. Skriaudžių 
pagrindinės mokyklos renginių viešinimo tikslu). Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra 
naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame 
tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje 
administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens 
duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami 
nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.       
 11. Turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai                
(A. Juozapavičiaus g. 6,  09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu Prienų 
r. Skriaudžių pagrindinė mokykla neteisėtai tvarko mano asmens duomenis arba neįgyvendina mano teisų.  
 

        ____________               ____________                              ________________ 
 (pareigos) (parašas)* (vardas, pavardė) 

 
 


