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PRANEŠIMAS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (KITIEMS 

ATSTOVAMS PAGAL ĮSTATYMĄ) APIE ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMĄ REGISTRACIJOS Į MOKYKLOS ORGANIZUOJAMĄ 

MOKYKLOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĘ 

„GRAŽIAUSIAS SODAS“ TIKSLU 
 

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų/Jūsų vaiko asmens duomenis 

Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (toliau – Mokykla) tvarko ar gali tvarkyti, 

kam juos perduoda ir kiek laiko saugo. Taip pat čia rasite informacijos apie Jūsų teises, susijusias 

su asmens duomenimis. 

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Vilniaus chorinio dainavimo mokykla 

„Liepaitės“, įstaigos kodas: 191662947, registruotas buveinės adresas: P. Skorinos g. 14, 

Vilnius, tel.  (8 5) 215 1568, elektroninio pašto adresas: rastine@liepaites.vilnius.lm.lt. 

Su Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu 

asmensduomenys@sdg.lt. 

Šis pranešimas nėra su Jumis sudarytos paslaugų sutarties dalis, todėl Mokykla gali 

pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu. 

Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais remiantis tvarkome Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų/Jūsų vaiko asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu, vadovaujantis 

BDAR* 6 str. 1 d. c), d) ir e) p., Jums/Jūsų vaikui registruojantis į Mokyklos organizuojamą 

Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventę „Gražiausias sodas“ bei siekiant valdyti renginio 

dalyvių skaičių pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

* BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. 

Kokie Jūsų ir Jūsų vaiko asmens duomenys tvarkomi? 

Tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) registracijos 

renginyje asmens duomenys 

Vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono 

numeris 

Mokyklos mokinių registracijos renginyje asmens 

duomenys 

Vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono 

numeris, klasė. 

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją? 

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume 

duomenų konfidencialumą. To reikalaujame ir iš mūsų paslaugų teikėjų, kurie asmens duomenis 

tvarko mūsų vardu.  

Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Mokyklos darbuotojams, kuriems ji reikalinga 

jų darbo funkcijoms vykdyti ir visiems kitiems asmenims, turintiems teisėtą pagrindą įstatymų 
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nustatytais atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti 

(Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos). 

Kiek laiko ir kur saugome Jūsų informaciją? 

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną po apsilankymo 

Mokyklos renginyje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose nustatytais pagrindais 

ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Jūsų teisės: 

 gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 

 susipažinti su savo duomenimis; 

 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

 tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); 

 tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 

 tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens 

duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 

 į duomenų perkeliamumą. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti 

ribojamos BDAR nustatytais pagrindais. 

Kaip galite susipažinti su savo asmens duomenimis? 

Atvykę į P. Skorinos g. 14, Vilnius ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu 

rastine@liepaites.vilnius.lm.lt 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? 

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 

(8 5) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt. 
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