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1 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. 

Duomenų valdytojas: VILNIAUS CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLA "LIEPAITĖS" 

Duomenų apsaugos pareigūnas: UAB „SDG“ 

Pašto adresas Telefono ryšio numeris El. pašto adresas Kitos ryšių 

priemonės  

Draugystės g. 8E, 51264 

Kaunas 

+370 37 460066 asmensduomenys@sdg.lt  

Duomenų tvarkymo 

tikslas: 
 renginio dalyvių sąrašų sudarymas, kurie dalyvauja renginyje. 

Duomenų subjektų 

kategorijų aprašymas: 
 renginio dalyviai. 

Asmens duomenų 

kategorijų aprašymas: 
 Identifikuojantys duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono ryšio 

numeris (asmeninis, darbo, kitas). 

Duomenų gavėjų, 

tvarkytojų kategorijos: 
 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

 Asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, 

reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti. 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai: 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

Numatomi asmens 

duomenų saugojimo, 

ištrynimo terminai:   

 Duomenys saugomi ne ilgiau nei 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo įvykusio 

renginio dienos, po to iš karto sunaikinami.  

 Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose nustatytais 

pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 str. 1 d.) aprašymas: 

Techninės ir organizacinės saugumo priemonės yra nurodytos Mokyklos patvirtintose Asmens duomenų 

tvarkymo taisyklėse. Papildoma informacija: 

 Renginio dalyvių asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Asmens duomenys 

pateikiami renginio registratoriams raštu ir saugomi pas Techninių (IT) mokymo priemonių specialistą. 

 Teisę prieiti prie gautų renginio dalyvių asmens duomenų turi mokyklos chorų vadovai. 

 Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, už tinkamą jų sunaikinimą atsakingas Techninių (IT) mokymo 

priemonių specialistas. 

Kita informacija: 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestus 

privalomus įstatymų reikalavimus (teisinė prievolė) (BDAR1 6 str. 1 d. (c) p.), siekiant apsaugoti 

gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus (BDAR 6 str. 1 d. (d) p.), siekiant atlikti 

užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios 

funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. (e) p.) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo 

Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (Suvestinė redakcija 2021-08-16) 

nuostatomis. 
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