
            Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

                               priedas 

 

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos mokinių tėvams (globėjams) 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

........................................ 
(data) 

 Pažymėdami savo pasirinkimą išskleidžiančiame meniu išreiškiate sutikimą arba nesutikimą, kad Panevėžio „Aušros“ progimnazija (toliau – 

Progimnazija), juridinio asmens kodas 190420574, adresas Vienybės a. 38, 35109 Panevėžys, el. pašto adresas rastine@ausros.panevezys.lm.lt, rinktų ir tvarkytų 

žemiau įvardintus Jūsų vaiko (globotinio) 

 

..................................................................................................................................................................................................      asmens duomenis nurodytais tikslais. 
(vaiko (globotinio) vardas, pavardė, klasė) 

 

 Asmens duomenys bus tvarkomi iki galios mokymosi sutartis nuo jų gavimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo, priklausomai nuo to, kas įvyks 

pirmiau. Duomenys, tvarkomi 6 punkte nurodytu tikslu, bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenys bus 

saugomi terminu, numatytu Progimnazijos direktoriaus patvirtintame ir su Panevėžio miesto savivaldybės administracija suderintame Progimnazijos dokumentacijos 

plane. 

Eil. 

Nr. 

Asmens duomenys tikslas Panaudojimo būdas Sutinku Nesutinku 

1 Vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė 

Progimnazijos veiklos informavimo 

bendruomenei ir/ar visuomenei 

tikslu 

Progimnazijos  leidiniuose 
  

Progimnazijos  socialiniuose tinkluose    

Progimnazijos  interneto svetainėje   

Reklaminiuose klipuose, plakatuose, skrajutėse, 

lankstinukuose, stenduose apie progimnaziją 
  

 Pagyrimo tikslu Progimnazijos  leidiniuose 
  

Progimnazijos  interneto svetainėje   

Progimnazijos stenduose   

2 Mokymosi pasiekimai, 

rezultatai 

Pagyrimo tikslu Progimnazijos  leidiniuose   
Progimnazijos  socialiniuose tinkluose    
Progimnazijos  interneto svetainėje   

Reklaminiuose klipuose, plakatuose, skrajutėse, 

lankstinukuose, stenduose apie progimnaziją 
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Eil. 

Nr. 

Asmens duomenys tikslas Panaudojimo būdas Sutinku Nesutinku 

3 Nuotraukos Progimnazijos veiklos informavimo 

bendruomenei ir/ar visuomenei 

tikslu 

Progimnazijos  leidiniuose   

Progimnazijos  socialiniuose tinkluose   

Progimnazijos  interneto svetainėje   

Reklaminiuose klipuose, plakatuose, skrajutėse, 

lankstinukuose, stenduose apie progimnaziją 

  

Progimnazijos visų klasių foto albume   

  Pagyrimo tikslu 
Progimnazijos  leidiniuose 

  

Progimnazijos  interneto svetainėje 
  

  Mokinių patyčių tikslu 
Progimnazijos klasių foto albumas 

  

4 Vaizdo duomenys Progimnazijos veiklos informavimo 

bendruomenei ir/ar visuomenei 

tikslu 

Progimnazijos  socialiniuose tinkluose 
  

Progimnazijos  interneto svetainėje 
  

Reklaminiuose klipuose apie Progimnaziją 
  

5 Kūrybinis darbas Progimnazijos veiklos informavimo 

bendruomenei ir/ar visuomenei 

tikslu 

Progimnazijos  leidiniuose 
  

Progimnazijos  socialiniuose tinkluose   

Progimnazijos  interneto svetainėje   

Reklaminiuose klipuose, plakatuose, skrajutėse, 

lankstinukuose, stenduose apie Progimnaziją 

  

6 1-5 įvardinti duomenys Progimnazijos veiklos viešinimo 

tikslu 

Progimnazijos muziejuje saugant asmens duomenis iki 

Sutikimo atšaukimo 
  

7 Mokinio asmeninis 

telefono numeris, 

adresas, elektroninio 

pašto adresas 

Komunikacijos tikslu Mokinių sąrašuose   

 

 

8 Tėvų asmeninis telefono 

numeris,   adresas, 

elektroninio pašto 

adresas  

Komunikacijos tikslu Mokino asmens bylos   

9 Mokinio vardas, 

pavardė, gimimo data ar 

asmens kodas, adresas 

Švietimo pagalbos specialistų 

darbo tikslu 

Mokinio asmens byloje   

10 Tėvų vardas, pavardė, 

adresas 

Švietimo pagalbos specialistų 

darbo tikslu 

Mokinio asmens byloje   



Patvirtinu, kad esu susipažinęs su mokinių tvarkomų asmens duomenų apimtimis: 
Mokymo sutarčių sudarymo tikslu: mokino vardas, pavardė, gimimo data,  tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; 

Elektroninio dienyno pildymo tikslu: mokinio vardas, pavardė, gimimo data,  elektroninio pašto adresas,  telefono numeris, mokslo metai, klasė, 

įvertinimai, duomenys apie sveikatą,  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresas, numeriai; 

Įvairių pažymų (pvz.: apie dalyvavimą sportinėse varžybose, konkursuose, būrelių lankymą ir kt.) išdavimo tikslu: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, renginio pavadinimas; 

   Nelankančių mokinių apskaitos tikslu: mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, jei kodo nėra – gimimo data, lytis, adresas, klasė; 

   Mokinių, kurie gerai mokosi, lanko mokyklą, už sportinius pasiekimus pagyrimo Progimnazijos  internetinėje svetainėje, stenduose tikslu: 

mokinio vardas, pavardė, klasė ir(ar) nuotrauka; 

  Vidaus administravimo tikslu: 

mokinių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, slaptažodis, telefono Nr., gimimo data, klasė, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos 

adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programos kurso kartojimas;   

           sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl 

neįgalumo; 

           rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; 

mokinių tėvų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas. 

   Man yra žinoma, kad teisės aktų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

1. Prašyti susipažinti su informacija apie tvarkomus vaiko asmens duomenis. 

2. Prašyti ištaisyti netikslius pateiktus vaiko asmens duomenis. 

3. Prašyti ištrinti netikslius arba visus pateiktus vaiko asmens duomenis (teisė būti pamirštam), nedarant poveikio iki atšaukimo atliktam duomenų 

tvarkymui. 

4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi vaiko asmens duomenys. 

5. Prašyti perduoti vaiko tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų 

perkeliamumą). 

6. Atšaukti čia duotą sutikimą bet kuriuo metu. 

7. Apskųsti Progimnazijos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Išsamesnė informacija apie mokinio asmens duomenų tvarkymą pateikiam Progimnazijos interneto svetainėje adresu 

https://www.ausros.panevezys.lm.lt/ 

 

Savo parašu patvirtinu pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Pasirašydamas suprantu, kad atvaizdo naudojimas bus neatlygintinis. 

  

.............................................................................................................................................. 

                                                                                               Mokinio tėvų (globėjų) parašas, vardas, pavardė 

https://www.ausros.panevezys.lm.lt/

