
 

 

SUTIKIMAS 

DĖL VAIKO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš _______________________________________________________________, sutinku, kad  

   
(vardas, pavardė) 

duomenų valdytojas – Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“  (toliau – darželis), įstaigos kodas 

190527715, adresas M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai, tvarkytų mano sūnaus/dukros (globotinio)  

_________________________________________________________________asmens duomenis  
(vaiko vardas, pavardė) 

jo/jos ugdymo(si) darželyje laikotarpiu šiais tikslais: ugdymo(si) sutarčių sudarymo, el. dienyno 

pildymo, įvairių pažymų išdavimo, mokinių registro duomenų bazės pildymo, ugdymo(si) 

pasiekimų patikrinimo ir vertinimo organizavimo ir vykdymo, atlyginimo už vaiko išlaikymą 

lopšelelyje-darželyje lengvatų taikymo, ugdymo apskaitos valdymo, komunikacijos su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) tikslais. 

 

Sutinku, kad Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“, įgyvendindamas aukščiau nurodytus tikslus, 

tvarkytų šiuos mano sūnaus, dukros asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo 

data, žinios apie gyvenamąją vietą (adresas), tėvų vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo 

datos,  jų kontaktiniai telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai. 

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymas. 

 

 Sutinku/nesutinku kad lopšelio-darželio vykdomų renginių metu mano sūnus/dukra 
(reikalingą pabraukti)    

 
(reikalingą pabraukti)

  

(globotinis) būtų fotografuojamas(-a),  filmuojamas(-a). 

 

 Sutinku/nesutinku, kad mano sūnaus, dukros (globotinio) ar kitoks atvaizdas 
(reikalingą pabraukti)  

               
(reikalingą pabraukti)

  

būtų publikuojamas darželio interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, naudojamas kaip darželio 

archyvo medžiaga, spausdinamas ir platinamas darželio veiklos apžvalgos, veiklos pristatymo 

tikslais. 

  

 Sutinku/nesutinku, kad mano sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenys būtų 
(reikalingą pabraukti)  

                
(reikalingą pabraukti)

  

teikiami įgyvendinant oficialius įgaliojimus, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktais valstybės bei 

savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba tretiesiems asmenims, kai asmens duomenys 

būtini darželio ar kitų įstaigų, trečiųjų asmenų funkcijoms vykdyti.  

 

Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

 Būti informuotas (-a) apie savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenų tvarkymą; 

 Susipažinti su savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenimis; 

 Reikalauti ištaisyti savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenis; 

 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano sūnaus, dukros (globotinio) asmens 

duomenis. 

 Darželio vykdomų renginių metu fotografuoti, filmuoti savo vaiką ir kitus vaikus tik 

asmeniniais tikslais, ir be kitų ugdytinių tėvų sutikimo negaliu skelbti nuotraukų, vaizdų 

viešai ar naudoti jų kitais tikslais. 

 

Data___________________  Asmens parašas______________________ 


