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INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

                             (DARBUOTOJAMS) 

 

 

 Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (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) 13 ir 14 straipsniais, patvirtinu, kad esu informuotas, jog: 

1. Mokyklos darbuotojų, įstaigoje praktiką atliekančių asmenų, kandidatų į darbuotojus asmens 

duomenų valdytojas yra Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija, juridinio asmens kodas 300134205, 

adresas Aušros Vartų g. 23, Vilnius, tel. (8 5) 23 14084, el. p. rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt.  

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Veiklos sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-

sprendimai.lt. 

3. Mokyklos darbuotojų, įstaigoje praktiką atliekančių asmenų, kandidatų į darbuotojus asmens 

duomenys Mokykloje tvarkomi vadovaujantis šiais tikslais: 

3.1. vidaus administravimo tikslu – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens 

socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, vaizdo duomenys, garso 

įrašas, elektroninio pašto adresas, darbo vietos adresas, pareigos, duomenys apie priėmimą 

(perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo 

užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, banko sąskaitų numeriai, informacija apie 

dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir 

užduotis, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą, diplomo kopija, duomenys apie 

mokymus, kvalifikacijos atestatų kopijos, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo 

data, dokumentą išdavusi įstaiga, pasinės nuotraukos, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų 

gimimo liudijimų kopijos, santuokos, mirties (mirus darbuotojui arba jo artimiesiems) išrašai, 

darbuotojo teistumo (neteistumo) pažyma bei kiti asmens duomenys, kuriuos įpareigoja tvarkyti 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai; 

3.2. darbuotojų atrankos vykdymo tikslu – praktikantų, kandidatų pageidaujančių 

įsidarbinti Mokykloje asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo 

data, amžius, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas, duomenys apie 

išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo patirtį, kita informacija pateikta gyvenimo aprašyme; 

3.3. tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo tikslu – darbuotojų 

asmens duomenys: asmeninis telefono numeris, asmeninis elektroninis paštas; 

3.4. skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo ir raštvedybos tvarkymo tikslu – skundą, 

prašymą ir pranešimą pateikusių asmenų duomenys, t. y. vardas, pavardė, gimimo data, asmens 

kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skunde, prašyme ar pranešime 

nurodyta informacija, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, įstaigos atsakymo 

data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo, nagrinėjimo metu gauta informacija, gimimo 

data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skunde, prašyme ar 

pranešime nurodyta informacija, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, įstaigos 

atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo, nagrinėjimo metu gauta informacija; 

3.5. mokyklos, kaip darbdavio funkcijų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymo 

tikslu – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens socialinio draudimo numeris, 



pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, pareigos, 

duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie atostogas, 

duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, banko sąskaitų 

numeriai, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, 

informacija apie atliktus darbus ir užduotis, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą, 

diplomo kopija, duomenys apie mokymus, kvalifikacijos atestatų kopijos, paso arba asmens 

tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, pasinės nuotraukos, 

šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijos, santuokos, mirties (mirus 

darbuotojui arba jo artimiesiems) išrašai, darbuotojo teistumo (neteistumo) pažyma bei kiti 

asmens duomenys, kuriuos įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai; 

3.6. Mokyklos turto bei mokinių ir mokykloje dirbančių asmenų saugumo užtikrinimo 

tikslu tvarkomi asmenų patenkančių į vaizdo stebėjimo kameras vaizdo duomenys; 

3.7. nuotolinio ugdymo tikslu – vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai, 

gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai, prisijungimo prie nuotolinio mokymo 

priemonių ir platformų (pavyzdžiui, „Facebook“, „Messenger“, „Skype“, „Zoom“, „Eduka 

klasė“, „Ema“, „Google Classroom“ ir pan.) identifikaciniai duomenys , vaizdo duomenys; 

3.8. Koronaviruso plitimo prevencijos tikslu – vardas, pavardė, informacija apie kūno 

temperatūrą, ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymius (pvz., 

slogą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą ir pan.), informacija apie nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), informacija apie privalomą izoliaciją. 

 

 

 4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei būtina 

duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.  

 5. Asmens duomenys gali būti pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, biudžetinei 

įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, taip pat kitoms įstaigoms, jei tokių duomenų 

perdavimas yra būtinas tinkamam darbdavio pareigų įgyvendinimui, teisės aktų nustatyta tvarka 

asmens duomenys gali būti perduoti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų 

atliekamų tyrimų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, 

trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, duomenų apsaugos pareigūno, teikiamomis tinklapio dizaino 

ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų 

tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi 

konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.  

 6. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į Mokyklą raštu turite teisę:  
  ▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

  ▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis; 

  ▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas 

išimtis; 
  ▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis; 

  ▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; 

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas 

grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu; 
  ▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; 

 

 

 

_____________________             ______________________                       _____________ 
        (vardas, pavardė)                                                     (parašas)                                                                       (data) 


