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ASMENS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENIJ TVARKYMA

_ PasiraSydamas/-a Si4 fbrmq patvirtinu, kad esu informuotas/-a, kad Prienq lopSelis-darZelis

',Pasaka" tvarkydamas mano asmens duomenis veikia kaip duomenq valdytojas. prienq lopSelis-
darZelis ..Pasaka" mano asmens duomenis tvarko Siais tikslaii ir pagrindais: no."iu.u, ivykdytimanopateikt4 prasym4, irlarba vykdydamas sutarti (arba siekdama imtis veiksmq mano prasymu prieS
sudarant sutarti), kurios Salis a5 esu. irlarba del to. kad vykdo teising prievolg, kuri4ja; nustato teises
aktai.

Esu informuotas, jog turiu Sias duomenq subjekto teises:
teisE susipaZinti su savo duomenimis ir kaip.jie yra tvarkomi;
teisg reikalauti iStaisyti arba. atsiZvelgiant i asmens duomenq tvarkymo tikslus papildy.ti

asmens neiSsam ius asmens duomenis:
teisg praSyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus

(iSskyrus saugojim4);
teisg praSyti. kad asmens duomenq tvarkymas bDtq apribotas;
teisg fduomenq perkelim4l teisg pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai:
teise atiaukri surikimq.
Suprantu. kad mano teises gali blti fgyvendintos tik nustaiius mano tapat).bQ. taip par

kiekvienu konkrediu atveju ivertinus mano praiymo pagristum4.
Del savo asmens duomenq subjekto teisiq lgyvendinimo bei kitq klausimq galiu kreiptis i

asmens duomenq apsaugos pareigin4. Visa inlbrmacija skelbiama ur,r.w.piienupasaka.lt svetain6je.
Esu inlormuotas. kad Prienq lopSelis-darZelis .,Pasaka" gali teikti lnuno urr,ren, duomenis

informaciniq sistemq ir registrq valdytojams arba i5 jq duomenis gauri tiek. kiek tai bltina mano
praSymui ii,'ykdyti ar Prienq lopSelio-darZelio.,Pasaka" pavestoms vieSojo administravimo funkcijoms
atlikti ar su manimi sudarytai sutardiai vykdyti, Duomenys gali buti teikiami arba gaunami iS siq
infbrmaciniq sistemq ir registrq: adresq registro; e-mokyklos ,irt"-or; duomenq perdaiimo sisremos;
Lietuvos Respublikos gyventojq registro; nejgalumo ir darbingumo nustatymo tamybos prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos inlormacines sistemos; pedagogq registro; ivietimo ir molslo institucijq
registro; Svietimo portalo aplinkos; Svietimo informaciniq technologijq centro informacines sistemos;
valslybines mokesiiq inspekcijos inlormacines sistemos, valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos informacines sistemos; valstybes tarnautojq
registro sistemos.

.. 
Asmens duomenq saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrqiq dokumentq

saugojimo terminq rodykleje, Prienq lopSelio-darZelio ..Pasaka" dokumentacijos p'iane ir kituose
teises aktuose.

Esu informuotas. kad Prienq lopSelis-darZelis .,Pasaka" gali teikti ir gauti mano asmens
duomenis kitoms valstybes ar savivaldos institucijoms ar istaigoms. paslaugq teifejams tiek, kiek tai
bitina mano praSymui ivykdyti ar Prienq lopSelio-darZelio..Pisaka"'pavesloms funkcijoms atlikti ar
sutardiai. susilusiai su man teikiamomis paslaugomis ivykdyti.
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