
 

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS 

DUOMENŲ TVARKYMO SUTIKIMAS 

 

20..... m.   ________________________d. 

Vilnius 

 

______________________________________________________________________ (toliau – Duomenų subjektas),  
(Mokinio vardas, pavardė, gimimo data) 

atstovaujamas tėvų/ globėjų/ rūpintojų________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas) 

______________________________________________________________________________________________,  
                                     

 

sutinku ir esu informuotas (-a), kad: 
1. Asmens duomenys Gimnazijoje būtų tvarkomi šiais tikslais: mokymo ir kitų sutarčių sudarymo ir apskaitos, 

elektroninio dienyno pildymo, informacinių sistemų pildymo, įvairių pažymėjimų (apie dalyvavimą 

konkursuose, renginiuose, tam tikrų mokomųjų dalykų įvertinimus ir kt.) išdavimo, mokinio krepšelio 

apskaičiavimo, mokinių asmens bylų tvarkymo, mokinio pažymėjimo išdavimo, mokinių registro pildymo,  

vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, NMPP, PUPP, brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo, neformaliojo švietimo organizavimo, nemokamo ir (ar) mokamo maitinimo organizavimo, 

mokyklos nelankančių mokinių apskaitos, duomenų perdavimo sistemos KELTAS, virtualios mokymosi 

aplinkos MOODLE, elektroninių pratybų EMA, elektroninio korepetitoriaus egzaminatorius.lt, EDUKA 

klasės naudojimosi, užsienio kalbų lygio nustatymo, vidaus administravimo, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo, Gimnazijos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, 

nuotraukos, filmuota medžiaga), vaiko gerovės gimnazijoje ir visuomenėje užtikrinimo, svarbaus Gimnazijos 

turto saugumo užtikrinimo.  

2. Dėl mokinio filmavimo ir (ar) fotografavimo bei nuotraukų ir (ar) filmuotos medžiagos, kūrybinių darbų, 

pasiekimų viešinimo: 

 Sutinku/  Nesutinku, kad vaikas renginio metu būtų fotografuojamas (a) ir (ar) filmuojamas(a). 

 Sutinku/  Nesutinku, kad nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga būtų viešinama Gimnazijos interneto 

svetainėje skelbiant informaciją apie renginį ir/ar jo laimėtojus. 

 Sutinku/  Nesutinku, kad vaiko kūrybiniai darbai (piešiniai, dainos įrašai, meniniai darbai ir pan.) 

būtų viešinama Gimnazijos interneto svetainėje, skelbiant informaciją apie renginį. 

3. Duomenys Gimnazijoje renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63- 1479; 2003, Nr. 15-597) (toliau – ADTAĮ), Gimnazijos mokinių ir jų 

tėvų/ globėjų/ rūpintojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir Sutikimu, kurio išsamus tekstas 

skelbiamas Gimnazijos svetainėje www.ozogimnazija.lt. 

4. Mokinys arba mokinio tėvai/ globėjai/ rūpintojai, kaip Duomenų subjekto atstovai, įgalioja gimnaziją, kaip 

Duomenų tvarkytoją, tvarkyti Duomenų subjekto duomenis.  

5. Gimnazija yra savo mokinių ir jų tėvų tėvų/ globėjų/ rūpintojų Duomenų valdytoja ir Duomenų tvarkytoja.  

6. Mokinys arba mokinio jo tėvai/globėjai, rūpintojai yra Duomenų subjektai ir teikėjai.  

7. Patvirtinu, kad Sutikimą perskaičiau, supratau jo turinį. 
 

________________________________________ 

Mokinio* arba mokinio tėvo/ globėjo/ rūpintojo parašas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
*Mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pasirašo patys, už mokinius, kurių amžius iki 16 metų, sutikimą dėl 

asmens duomenų tvarkymo pasirašo tėvai/ globėjai/rūpintojai. 

 

http://www.ozogimnazija.lt/

