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DARBUOTOJO SUTIKIMAS DIL ASMENS DTIOMENU TVARKYMO

(data)
Prienai

esu informuotas (-a), kad mano

(vardas, pavarde)

asmens duomenys yra tvarkomi duomenq valdytojo - Prienq lopselis-darZelis ,,Pasaka" juridinio asmens
kodas 290213480, buveines adresas F. Vaitkaus g.4, LT-591l3 Prienai.

l. Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" tvarkomi mano asmens duomenys: vardas, pavardd, asmens
kodas,

paralas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybd, adresas, telefono numeris, elektroninio pasto

adresas, gyvenimo apra5ymas, Seimine padetis, pareigos, duomenys apie priemimq (perk6lim4) j pareigas,
atleidime i5 pareigq, duomenys apie iSsilavinim4 ir kvalifikacijE, duomenys apie mokym4, duomenys apie
atostogas, duomenys apie darbo uZmokestj, iSeitines i5mokas, kompensacijas, paSalpas, informacija apie
dirbtq darbo laikq, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir uZduotis,
duomenys apie valstybes tarnautojo tamybines veiklos vertinim4, vie5q ir privadiq interesq deklaravimo
duomenys, Lietuvos Respublikos piliedio paso arba asmens tapatybes korteles numeris, iSdavimo data,
galiojimo data, dokumentq i5davusi istaiga, specialiq kategorijq asmens duomenys, susijg su sveikata,
teistumu, dalyvavimu uZdraustos organizacijos veikloje, dokumentq registracijos data ir numeris, vaizdo /
garso iraSq darymo savivaldybes patalpose metu gauti duomenys bei kiti asmens duomenys, kuriuos
pateikiu aS pats ir (arba) kuriuos tvarkyti ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai.

2. Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis
,,Prienq lopselio-darzelio ,,Pasaka" darbuotojq asmens duomenq tvarkymo taisyklemis", ,,prienq lopselio-
darZelio ,,Pasaka" lauko teritorijoje jrengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo duomenq tvarkymo
tvarkos apraSu", bei kituose vidaus dokumentuose, reguliuojandiuose asmens duomenq apsaug4 nustatytais
t iks lais.

3. Asmens duomenq tvarkymo teisinis pagrindas - 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq
duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB, Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos vie5o.jo
administravimo istatymas ir juos jgyvendinantys pojstatyminiai teises aktai.

4. Mano asmens duomenys gali bfiti perduoti Siems duomenq gavejams:
4.1. duomenq tvarkytojams. kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Prienq lop5eliui-

dar2eliu i ,,Pasaka";
4.2. teismui, teisesaugos jstaigoms ar valstybes institucijoms tiek, kiek toki teikimq nustato teises

aktq reikalavimai;
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4.3. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims mano sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas d6l
konkretaus atvejo.

^ 5 Sutinku (pabraukti), kad Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" renginiq vie5inimo tikslu bgdiau
fotografuojamas ir filmuojamas,.o gauti vaizdo ir garso duomenys bei mano v-ardas, pavarde ir pareigos b[tq
skelbiami Prienq lopSelio-darZello,,Pasaka" patalpose, Prienq loiselio-darzelio ,,pasaia,, inierneto svetaineje,
Prienq lopselio-darZelio ,,Pasaka" feisbuko paskyroje, rajono vietineje spaudoje ir kitose socialinese
platlormose.

6. Nesutinku (pabraukti), kad Prienq lop5elio-darZelio,,Pasaka" renginiq fotografavimo ir filmavimo
metu gauti vaizdo ir garso duomenys, mano vardas, pavarde ir pareigos, ilsry.us ulizao, garso duomenis,
gautus Prienq lop5elio-darZelio,.Pasaka" darbiniq posedZiq, pasitarimq, susirinkimq ar kitq'rrienq lop5elio-
darZelio ,,Pasaka" darbuotojui priskirtq funkcijq vykdymo metu, biitrl skelbiami irienq lop5elio-darZelio
.Pasaka" patalpose, Prienq lopSelio-darZelio,,Pasaka" interneto svetaineje, prienq lopselioidarzelio,,pasaka.,
feisbuko paskyroje, rajono vietineje spaudoje ir kitose socialinese platformose.

7. Turiu teisg bet kada at5aukti sutikim4 tvarkyti mano duomenis. Sutikimo at5aukimas nedaro
poveikio sutikimu pagristo asmens duomenq tvarkymo, atlikto iki sutikimo atsaukimo, teisetumui.

8' Visais klausimais, susijusiais su mano asmens duomenq tvarkymu, apsaugos uZtikrinimu ar asmens
duomenq saugumo pazeidimais, galiu kreiptis i asmens duor"nq uprurgor iur"igJnl siais kontaktais:
tel. (8 3l 9) 6l 159, el. p. daiva.pauriene@prienai.lt

9. Galiu teis6s aktq nustatyta tvarka jgyvendinti Sias teises:
9.1. teisg leisti susipaZinti su mano asmens duomenimis irjuos istaisyti arba istrinti;
9.2. teisg apriboti duomenq tvarkymq;
9.3. teisQ nesutikti, kad asmens duomenys b tq tvarkomi;
9.4. teisg j asmens duomenq perkeliamumq.
Sias teises galiu jgyvendint teises aktq nustatyta tvarka.
l0' Mano asmens duomenys bus saugomi 50 metq (iSskyrus asmens duomenis Prienq loplelio-

darzelio 
"Pasaka" renginiq viesin imo.tiks.lu). Sis terminas gali buti pratgstas, jei asmens duomenys yra

naudojami arba gali bDti naudojami kaip irodymai ar infdrmacijos Saltinis ikiteisminiame ar kitokiame,y.riT.: lskaitant ir valstybines duomenq apsaugos inspekcijos vykdomame tyiime, civilineje
adm inistrac ineje ar baudziamojoje byloje ar kitais isLtymq nustatytais atvejais. Tokiu atvej u asmens
duome.nys gali buti saugomi tiek, kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymi tikslams, ir sunaikinami
nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

- . . I l. T.u1iu teisg pareikti 
. skund4 valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai(A.Juozapavidiausg.6,093l0 vitnius, tel. (8 5) 271 2s04,27g t445,et. p."a"'O^Ji.lt;,.;"iguprienq

lopSelis-darZelis,,Pasaka" neteisetai tvarko mano asmens duomenis arba neigyrlndiniiano teisq.

(pareigos) (paraias) (vardas, pavarde)


