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ASMENS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Pasirašydamas/-a šią formą patvirtinu, kad esu informuotas/-a, kad Prienų „Žiburio“ gimnazija
(toliau Mokykla) tvarkydamas mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas Mokykla mano
asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą, ir/arba
vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš
esu, ir/arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.
Esu informuotas, jog turiu šias duomenų subjekto teises:
teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti
asmens neišsamius asmens duomenis;
teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą);
teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
teisę atšaukti sutikimą.
Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat
kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą.
Dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitų klausimų galiu kreiptis į
asmens
duomenų
apsaugos
pareigūną.
Visa
informacija
skelbiama
svetainėje
www.ziburys.prienai.lm.lt
Esu informuotas, kad Mokykla gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir
registrų valdytojams arba iš jų duomenis gauti tiek, kiek tai būtina mano prašymui įvykdyti ar
Mokyklai pavestoms viešojo administravimo funkcijoms atlikti ar su manimi sudarytai sutarčiai
vykdyti. Duomenys gali būti teikiami arba gaunami iš šių informacinių sistemų ir registrų: adresų
registro; e-mokyklos sistemos; duomenų perdavimo sistemos; Lietuvos Respublikos gyventojų
registro; Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro; neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos informacinės sistemos; pedagogų registro; socialinės paramos šeimai informacinės
sistemos; švietimo ir mokslo institucijų registro; švietimo portalo aplinkos; švietimo informacinių
technologijų centro informacinės sistemos; valstybinės mokesčių inspekcijos informacinės sistemos;
valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
informacinės sistemos; valstybės tarnautojų registro sistemos; VĮ „Regitra“ informacinės sistemos.
Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų
saugojimo terminų rodyklėje, Prienų „Žiburio“ gimnazijos dokumentacijos plane ir kituose teisės
aktuose.
Esu informuotas, kad Mokykla gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms valstybės ar
savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina mano prašymui įvykdyti
ar Mokyklai pavestoms funkcijoms atlikti ar sutarčiai, susijusiai su man teikiamomis paslaugomis
įvykdyti.
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