
PATVIRTINTA 
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(Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma) 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

(Progimnazijos darbuotojams) 

 

 

Pažymėdami savo pasirinkimą išskleidžiančiame meniu išreiškiate sutikimą arba nesutikimą, kad „Aušros“ progimnazija, juridinio asmens kodas 190420574,  

buveinės adresas Vienybės a.38, LT-35109 Panevėžys, elektroninio pašto adresas rastine@ausros.panevezys.lm.lt , rinktų ir tvarkytų žemiau įvardintus Jūsų asmens 

duomenis nurodytais tikslais. 

Asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo jų gavimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo, priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau. 

Duomenys, tvarkomi 7 punkte nurodytu tikslu, bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bus saugomas terminu, numatytu 

Progimnazijos direktoriaus patvirtintame ir su Panevėžio miesto savivaldybės administracija suderintame Prgimnazijos dokumentacijos plane. 

Esu informuota(s) apie teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki jo atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui. Atšaukti sutikimą galite 

išsiųsdamas laišką el. paštu rastine@ausros.panevezys.lm.lt   arba pateikdami atšaukimą Progimnazijos direktoriui.  

Esu informuota(s) apie teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis 

arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Progimnazijos interneto svetainėje adresu https://ausrosprogimnazija.lt/ 

Žemiau pažymėtus asmens duomenis perduodu Progimnazijai savanoriškai. 

 

 

Nr.  Asmens duomenys Panaudojimo tikslas Panaudojimo būdas Sutinku  Nesutinku 

1 Vardas, pavardė, gimimo 

data 

 

Tinkamos komunikacijos su 

darbuotojais ne darbo metu palaikymo 

tikslu 

Viešai   

Asmeniškai   

2 Asmeninis telefono 

numeris 

Viešai   

 Asmeniškai   

3 

 

 

Asmeninis elektroninis 

paštas 

 Viešai   

 Asmeniškai   

mailto:rastine@ausros.panevezys.lm.lt
mailto:rastine@ausros.panevezys.lm.lt
https://ausrosprogimnazija.lt/


 

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

  1. prašyti susipažinti su informacija apie tvarkomus mano asmens duomenis; 

  2. prašyti ištaisyti netikslius pateiktus mano asmens duomenis; 

  3. prašyti ištrinti netikslius arba visus pateiktus asmens duomenis (teisė būti pamirštam); 

  4. nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 

  5. prašyti perduoti mano 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. 

 

  Savo parašu patvirtinu pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.  

 
 ___________________________________ 

                     Vardas Pavardė, parašas, data 

Nr.  Asmens duomenys Panaudojimo tikslas Panaudojimo būdas Sutinku  Nesutinku 

4 Vardas, pavardė, 

kūrybiniai darbai, 

informacija apie 

pasiekimus, dalyvavimą 

renginiuose 

 

Bendruomenės ir visuomenės 

informavimo apie progimnazijos veiklą 

ir bendruomenės narių pasiekimus 

Progimnazijos interneto svetainėje    

Progimnazijos socialinio tinklo paskyroje    

Reklaminiuose plakatuose, skrajutėse, lankstinukuose, 

stenduose apie Progimnaziją 

  

5 Nuotrauka  Progimnazijos interneto svetainėje  

 

  

   Progimnazijos socialinio tinklo paskyroje  

 

  

   Reklaminiuose plakatuose, skrajutėse, lankstinukuose, 

stenduose apie Progimnaziją 

  

6 Vaizdo medžiaga  Progimnazijos interneto svetainėje  

 

  

   Progimnazijos socialinio tinklo paskyroje    

   Reklaminiuose plakatuose, skrajutėse, lankstinukuose, 

stenduose apie Progimnaziją 

  

7 1-6 punkte įvardinti 

duomenys 

Progimnazijos istorijos ir veiklos 

eksponavimo tikslais 

Progimnazijos muziejuje saugant asmens duomenis iki 

sutikimo atšaukimo 

  


