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PRIENU LOPSELIO DARZELIO,,PASAKA"
UGDYTINIU BEI JU ATSTOVU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" ugdytiniq bei jq atstovtl asmens duomenq tvarkymo
taisykles (toliau - Taisykles) nustato ugdytiniq beijq atstovq asmens duomenq tvarkymo ir duomenq

apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apimti, ugdytiniq ir jq atstovq teises ir reguliuoja kitus
klausimus, susijusius su ugdytiniq beijq atstovq asmens duomenq tvarkymu.

2. Ugdytiniq beij q atstovq asmens duomenq tvarkymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokiq duomenq jud€jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos

reglamentas) (toliau - Reglamentas) ir jo igyvendinamaisiais teis€s aktais.
:. Siq Taisykliq reikalavimai privalomi visiems Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka"

darbuotojams (toliau - Darbuotojar), kurie tvarko Prienq lopSelyje-darZelyje,,Pasaka" esandius asmens

duomenis arba eidami savo pareigasjuos suZino.
4. Siose taisyklese vartojamos sqvokos:
4.1 . Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizin! asmeni, kurio tapatybe nustatyta

arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima
nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal

identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir
interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines,
psichines, ekonomines, kultlrines ar socialines tapatybes poZymiusl

4.2. Duomenq valdytojas -Prienq lop5elis-darZelis ,,Pasaka" F. Vaitkaus g. 4 Prienai, LT-
591 I 3;

4.3. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklese
nurodytais tikslais;

4.4. PrieZi[ros institucija - Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
4.5. Darbuotojai -Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" darbuotojai, dirbantys pagal darbo

sutaftis;
4.6. Duomenq apsaugos pareigiinas - paskirtas asmuo ar i3orinis paslaugq teikejas,

tvarkomq duomenq atZvilgiu atliekantis pareigas, nustatytas duomenq apsaugos pareigiinui
Reglamente ir ADTAI;

4.7. Sutikimas - savanori5kas Duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo asmens
duomenis jam Zinomu tikslu.

5. Kitos Taisykl6se vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir Reglamente vartojamas
s4vokas.



II SKYR]US

ASMENS DUOMENU TVARKYMO PAGRINDAI

6. Prienq lopselis-darZelis ,,Pasaka" tvarkydamas asmens duomenis savo funkcijoms

vykdyti Taisyklese apra5yta tvarka, kaip teiseto tvarkymo pagrindu remiasi BDAR 6 straipsnio I dalies

a) punktu, kai duomenq subjektas dave sutikim4, kad jo asmens duomenys biitq tvarkomi vienu ar

keliais konkrediais tikslais, BDAR 6 str. I dalies b) punktu, kai tvarkyti duomenis bDtina siekiant

jvykdyti sutarti, kurios Salis yra duomenq subjektas, arba siekiant imtis veiksmq duomenq subjekto

praSymu prieS sudarant sutarti, BDAR 6 str. I dalies c) punktu, kai tvarkyti duomenis btitina, kad b0tq

ivykdyta duomenq valdytojui taikoma teisine prievole bei BDAR 6 str. I dalies l) punktu, kai tvarkyti

duomenis bltina siekiant tcisetq duomenq valdytojo arba trediosios Salies interesq.

III SKYRIUS

UGDYTINIU BEI JU ATSTOVV ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI
IRAPIMTIS

7. Ugdytiniq beijq atstovr.l asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:

7 .1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali biiti tvarkomi
tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;

7 .2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;

7.3. asmens duomenys turi buti tiksl[s ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami; netiksliis ar neiSsamtis duomenys turi b[ti iStaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas

jq tvarkymq;
7.4. asmens duomenys turi b0ti tokios apimties, kuri bOtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
7.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
7.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenq subjektq tapatybE biitq galima

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, d€l kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
7.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu budu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar

organizacines priemones b[tq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaugQ nuo

duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo,

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
7.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkamq veikl4

reglamentuojandiuose !statymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.

8. Ugdytiniq beijq atstovrl asmens duomenys Prienq lop3elio-darZelio "Pasaka" tvarkomi
Siais tikslais:

8.1. mokymo sutarEiq apskaitos tikslu;
8.2. mokiniq asmens bylq tvarkymo tikslu;
8.3. elektroninio dienyno pildymo tikslu;
8.4. ivairirl paZymq iSdavimo tikslu;
8.5. mokinio krep5elio paskaiiiavimo tikslu;
8.6. Mokiniq registro pildymo tikslu;



8.7. Vaiko gerovds komisijos darbo organizavimo ir rrykdymo tikslu;
8.8. neformaliojo Svietimo organizavimo tikslu;
8.9. pra5ymq ir skundq nagrindjimo tikslu;
8.10. nemokamomaitinimoorganizavimotikslu;
8.1 l. lop5elio-darZelio,,Pasaka" nelankan6iq mokiniq apskaitos tikslu;
8.12. ekskursijq ir i5vykq organizavimo tikslu;
8.13. nuotolinio mokymo tikslu;
8.14. Covid - 19 ligos prevencijos organizavimo ir vykdymo tikslu;
8.15. lop5elio-darielio ,,Pasaka" turto ir asmenq saugumo uZtikrinimo tikslu;
8.16. kitais tikslais, susijusiais su ugdymo istaigos atliekamomis funkcijomis'
9. Ugdytiniq beijq atstovq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq

tvarkymo tikslai.

IV SKYRIUS

DUOMENV VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

10. Duomenq valdytojas turi Sias teises:

10.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq tvarkym4;

10.2. parinkti jgalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

10.3. sprEsti det tvarkomq asmens duomenq teikimo;
10.4. tvarkyti asmens duomenis;
11. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

I 1.1. uZtikrinti, kad b[tq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktq,

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkymq;
I I .2. lgyvendinti duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatyta tvarka;

I1.3. u7tikrinti asmens duomenq saugumq igyvendinant technines, organizacines ir fizines

asmens duomenq saugumo priemones;
11.4. tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos !raSus ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q pakeitimq

atsekamum4;
I1.5. vertinti poveiki duomenq apsaugai;

11.6. konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
11.7 . u2tikrinti, kad duomenq apsaugos pareigDnas bDtq tinkamai ir laiku itraukiamas i visq

su asmens duomenq apsauga susijusiq klausimq nagrinejim4;
I 1 8. u2tikrinti bDtinus iSteklius, kurie reikalingi duomenq apsaugos pareigiinui rykdantjam

pavestas uZduotis;
I L9. uZtikrinti, kad duomenq apsaugos pareig[nas negautq jokiq nurodymq deljam pavestq

asmens duomenq tvarkymo uZduodiq vykdymo, ir neskirti uZduodiq ir pareigq, galindiq sukelti interesq

konflikt4;
I I .10. praneSti apie duomenq saugumo paZeidim4.

12. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
12,1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo uZtikrinimui;
12.2. teikia metoding pagalbq darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq

tvarkymo tikslais;
12.3. organizuoja duomenq tvarkymq;



12.4. vykdo kitas f'unkcijas, reikalingas duomenq valdytojo teisems ir pareigoms igyvendinti.
12.5. Jeigu duomcnq tvarkymo veiksnrarns pasitelkiarnas il jgalioiamas duomenq tvarkyto.ias,

.iis tgri teises ir pareigas bei vykdo I'unkcijas, numatytas duornenq tvarkymo sutartyje. Su duomenq

tvarkytoju duonrenq valdytojas sudaro raSytirrE sutarli del asmens duomenq tvarkymo, kurioje

numatonta, kokius duomentl tvarkynro veiksmus privalo atlikti duomenq tvarkytojas. Duomenq

valdytojas privalo parinkti toki duomenq tvarkytojq. kuris garantuotq reikiamas technines.

organizacines ir fizines duomentl apsaugos priernones ir uZtikrinttl, kad tokitl pliemoniq bDttl

laikonrasi.
13. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi Sias teises:

13.1. teikti duornenq valdytojui pasitilymus del duomenq tvarkymo techniniq ir prograrniniq

pliemoniq gerinimo:
13.2. tvarkyti asntens duotrenis, kiek tam yra igaliotas duomenq valdytojo.

14. Jei pasitelkiarras duomenq tvarkytojas,jis turi Sias pareigas:

14. I . igyvend inti'tinkamas organizacines. technines ir fizines duomenq saugumo prielnones,

sl<ir.tas asrnens duorrenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinirno, pakeitimo. atskleidimo, taip pat

rruo bet kokio kito netciseto tvarkymo apsaugoti;
lr1.2. supa2indinti nauiai priirrtus savo darbuotoius su Siomis'faisyklemis;
14.3. gZtikrinti, had prieiga pric asmens duomenq butq suteikta tik'l'aisyklese nustatyta

tr;rrka igalioticms astnett itns:
14.4. uztikrinti. kad asrnens duomenys b[tq saugomi Taisyklese nustatytais terminais;

14.5. uztikl.inti, kad asrncns duonrcnys britq tvarkonri vadovaujantis Taisyklemis,

Rcglantentu. AD]'AI ir kitais asmens duornenq apsaugq reglamentuo.iand iais teises aktais;

14.6. saugoti asntens duourenrl paslapti, ncatskleisti, neperduoti tvarkornos infbrrnrcijos ir'

nesudaryti s4lygq jokiomis priemon6rris su ja susipaZinti nei vienam asmeniui. kuris nera igaliotas
naudotis 5ia inforrnacija. tiek istaigoje. tiek uZ jos ribq;

14.7. tvarkyti duomenq tvarkyrno veiklos ilaSus ir uZtikrinti duomenq veiklos iraiq pakeitimq

atsekamum4;
I 4.8. padeti duorrentl valdytojtri uZtikrinti jarn numatytas prievoles;

14.9. praneiti duotrcnq valdytojui apie duomenq saugulno paZeidimzl;

14.10. laikytis kon fldencialurno principo ir laikyti paslaptyje bet kokiq su duomentl subjekto

cluonrenirnis. susi.jusi4 informacijq, su kuria susipaZino atlikdamidttomenq tvarkytno veiksmus;

l4.l I . Del tvarkonrq duorrenq valdyto.io duornenq konsultuotis su paskirtu duonrenq valdytojo

duonrenq apsaugos pareigtinu ar kitu atsakirrgu asmcniu.

15. Jei pasitelkiamas dttomenq tvarkytojas, jis atlieka Sias lirnkcijas:

15.1. igyvendina astnens duomentl saugumo priemones;

15.2. tvarko asmens dtromenis pagal duonrenq valdytojo nurodytnus.

V SKYRIUS

Dr oMENU APSAUGoS PAITEIGUNAS

16. Duomcnq apsaugos pareiglnas I)rienq lopSelyje-darZelyj e ..Pasaka" atsakingas uZ

vykdorn4 duomenq tvarkymo veik14 savo kornpetenciios ribose.
11. Duotncttt;apsilLl!rospareig[tttas:
17.1 . kontroliuoja, kaip Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojai vykdo asmens

duorrentl tvarkymo pareigas il tvarko asnrens duomenis;



17.2. Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" vadovui teikia si[lymus ir iSvadas del duomenq
apsaugos ir duomenq tvarkymo priernoniq nustatymo, pLiZiuri, kaip 5ios priemone5 igyvendinamos ir
naudojamos;

17.3. teikia dalbuotojams tiesioginius nurodymus paialinti asmens duomenq tvarkymo
paZeidimus;

17.4. supaZindina dalbuotojus, jgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teises aktq,
reglamentuojandirl asmens duomenq apsaugE, nuostatomis;

17.5. inicijuoja ir organizuoja poveikio tvarkant asmens duomenis verlinimus;
17.6. padeda duomenq subjektarns lgyvendintijq teises;

17.7. konsultuoja asmens duomenq tvarkytojus asntens duomenq tvarkymo ir apsaugos

k laus im ais I

17.8. kontroliuoja duomenq tvarkymo veiklos jraSq parengimq, o pasikeitus asmens duomenq
tvarkymo veiksrnams ar kitai infbrmacijai, susijusiai su asrnens duomenq tvarkymu, inicijuoja
duomenq tvarkymo veiklcn ira5uose esandios informacijos atnauj inimql

17.9. sprendZia del poreikio atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinimq ir prireikus
organizuoja.jo atlikimq;

17.10. prireikus, duomenq apsaugos pareig[nas kreipiasi j ValstybinE duomenq apsaugos

inspekc ij4 del iSankstiniq konsultacijq;
I 7.1 l. jvykus asmens duomenq incidentui imasi imanomq priemoniq siekiant atstatyti

prarastus asmens duomenis ir (ar) surnaZinti incidentu asmens duomenirrs padaryt4 Zalq;

17.12. nustatytais atvejais apie lvykusj asmensduomenrl incident4 pranesa duomenq subjektui
ir Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai;

17.13. uZtikrina slaptum4 arba konfidencialum4, susijusl su jo uZduodiq vykdymu,
laikydamasis Europos Sqjungos ir L,ictuvos Respublikos teises aktuose nustatytq reikalavimq;

17.14. ne rediau kaip kartq per 2 (dvejus) metus atlieka asmens duomenrl tvarkymo rizikos
vertinirn4, parengia ir Prienq lopielio-darZelio ,,Pasaka" direktoriui pateikia ataskait4 bei prireikus
imasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;

17. 15. raStu informuoja Valstybinq duomenq apsaugos inspekcijq, jeigu nustato, kad asmens

duomenys tvarkorni pa2eidZiant teises aktr1, reglarnentuojandiq duomenq apsaugq, nuostatas, ar
atsisakant vykdyti tiesioginius nurodymus paialinti Siuos paZeidimus;

17.16. vykdo kitas teises aktuose priskirtas uZduotis il parelgas.

VI SKYRIUS

DUOMENU SUBJEKTO TEISIS

18. Duomenq subjektas, kurio duorrenys tvarkomi duornenq valdytojo veikloje, turi Sias

teises:
18.1. Zinoti (buti informuotas) apie savo duomenq tvarkyrnq (teise Zinoti);
18.2. susipaZinti su savo duomenirnis ir kaipjie yra tvarkomi (teise susipaZinti);
18.3. reikalauti iStaisyti arba, atsiZvelgiant I asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti

asnrens neiSsamius asmens duomenis (teise iStaisyti);
18.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus (iSskyrus

saugojim4) (teise sunaikinti ir teise,,briti pamir3tam");
18.5. turi teisQ reikalauti, kad asmens duomenq valdytojas apribotq asmens duomenq

tvarkym4 esant vienai i5 teisetq plieZasdiq (teise apriboti);
I8.6. teisg j duorrentl pelkelim4 (teise perkelti);



18.7. nesutikti, kad biitq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar ketinami

tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavim4, kiek jis susijqs su tokia tiesiogine

rinkodara;
18.8. pateikti skund4 Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
19. informacija apie Prienq lopSeli-darZeli "Pasaka" atliekam4 duomenq subjekto asmens

duomenq tvarkym4 pateikiama vie5ai skelbiamoje Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" privatumo

politikoje, Siose Taisyklese, darbuotojrl asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

20. Duomenq valdytojas esant duomenq subjekto pra5ymui lgyvendinti teisg susipaZinti su

savo asmens duomenimis pagal Reglamento l6 straipsni, turi pateikti:
20.1. informacijq, ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

20.2. jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenq tvarkymu

susijusi4 informacijq, numatytQ Reglamento l5 straipsnio I ir 2 dalyse;
20.3. tvarkomq asmens duomenq kopij4.
21. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento l6 straipsniu, turi teisE reikalauti,

kad bet kokie jo tvarkomi netiksl[s asmens duomenys b[tq i5taisyti, o nei5sam[is papildyti.
22. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra netiksliis ar

neiSsamls, duomenq valdytojas gali duomenq subjekto papraSyti pateikti tai patvirtinandius irodymus.
23. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (iStaisyti pagal duomenq subjekto pra5ym4)

buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,

nebent tai b[tq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisE

pra5yti, kad jam b[tq pateikta informacija apie tokius duomenq gav€jus.

24. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teise buti pamir5tam")

igyvendinama Reglamento l7 straipsnyje numatytais atvejais tik del 5iq asmens duomenq, tvarkomq
zemiau nurodytais tikslais:

24.1. bendruomends ir visuomends informavimo apie istaigos veikt4 ir bendruomends

nariq pasiekimus tikslas - kai duomenq subjektas pageidauja, kad istaiga nebetvarkytq ir iStrintq

informacijq apie jo kiirybinius darbus ar pasiekimus.
25. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,,teise b[ti pamir5tam")

gali biiti neigyvendinta Reglamento l7 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

26. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal duomenq subjekto praSymq)

buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
nebent tai butq nelmanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisQ

praSyti, kad jarn butq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus

27. Reglamento l8 straipsnio I dalyje numatytais atvejais duomenq valdytojas privalo

igyvendinti duomenq subjekto teisE apriboti jo asmens duomenq tvarkym4.
28. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieS tokio apribojimo

panaikinimq duomenq subjektas telefonu, tiesiogiai LodLi ar elektroniniq rySiq priemonemis yra

informuojamas.
29. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq

subjekto prasym4) buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie

tai informuoja, nebent tai bltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq

subjektas turi teisq praSyti, kadjam butq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus

30. Duomenq subjekto teisg i duomenq perkeliamum4, numatytq Reglamento 20

straipsnyje, Duomenq valdytojas lgyvendina tik del 5iq asmens duomenq, tvarkomq Zemiau nurodytais

tikslais:
30. I . Jei tai susijE su jo asmeniniais duomenimis apie rasg, kilmg, tautybg, ligos istorijq ir pan.

31. Si teise gali b[ti igyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi duomenq subjekto sutikimo
pagrindu arba vykdant sutarti, kurios Salis yra duomenq subjektas, ir tik tada, kai duomenys tvarkomi



automatizuotom is priemonemis. Duomenq subjekto teise iduomenq perkeliamum4 negali daryti
neigiamo poveikio kitq teisems ir laisvems.

32. Jeigu duomenq subjektas pageidauja gauti iriar persiqsti kitam duomenq valdytojui savo

asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike duomenq valdytojui, pra5yme duomenq valdytojuijis turi
nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenq valdytojui pageidauja perkelti.

33. Jei tai techni5kai imanoma, duomenq valdytojas duomenq subjektui irlar kitam
duomenq valdytojui pra5ymq pateikusio duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu, iprastai
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali blti pateikiami internetu arba ira5yti i CD,
DVD ar kit4 duomenq laikmenq).

34. Pagal duomenq subjekto pra5ym4 perkelti jo asmens duomenys nera automati5kai

iStrinami. Jeigu duomenq subjektas to pageidauja, turi kreiptis i duomenq valdytoj4 del teises reikalauti
iStrinti duomenis (,,teises buti pamir5tam") igyvendinimo.

35. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 2l straipsniu, turi teisg del su juo
konkrediu atvej u susijusirlprieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenq valdytojas tvarkytq jo
asmens duomenis 5iais atvejais:

35.1. kai Sie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, !skaitant
profiliavimq, kiekjis susijgs su tokia tiesiogine rinkodara.

36. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu duomenq
valdytojas informuoja viesai skelbiamoje Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" privatumo politikoje, Siose

Taisyklese, darbuotojq asmens duomenq tvarkymo taisyklese.
37. Duomenq subjektui iSrei5kus nesutikim4 su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas

atliekamas tik tuo atveju,jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastys, del kuriq atliekamas asmens

duomenq tvarkymas, yra viriesnes uZ duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens

duomenys yra reikalingi pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

VII SKYRIUS

PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

38. Duomenq subjektas del savo teisiq igyvendinimo i duomenq valdytoj4 gali kreiptis
raStu, valstybine kalba elektroniniu paitu adresu pasaka@prienai.lt iteikiant pra5ym4 asmeni5kai arba

pa5tu adresu F. Vaitkaus g.4 Prienai LT-59113.
39. Duomenq subjektas su savo pra5ymu duomenq valdytojui taip pat pateikia asmens

tapatybg patvirtinanti dokument4. To nepadaiius, duomenq subjekto teises nera igyvendinamos. Si
nuostata netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi ddl informavimo apie asmens duomenq tvarkymq
pagal Reglamento l3 ir l4 straipsnius. Duomenq subjektas savo praSyme turi nurodyti pageidaujam4

bendravimo biid4.
40. Pra5ymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi buti iskaitomas, asmens pasira5ytas,

.jame turi blti nurodyti duomenq subjekto vardas, pavarde, adresas ir kontaktiniai duomenys ryiiui
palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakym4 del duomenq subjekto teisiq !gyvendinimo.

41. Savo teises duomenq subiektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.
42. Asmens atstovas pra5yme turi nurodyti savo vard4, pavardg, adres4 ir kontaktinius

duomenis ry5iui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakym4, taip pat atstovaujamo
asmens vardq, pavardg, gimimo dat4, reikalingus duomenq subjekto identifikavimui, bei pateikti
atstovavimq patvirtinanti dokumentq ar jo kopij4.

43. Esant abejoniq del duomenq subjekto tapatybes, duomenq valdytojas praSo papildomos
informacijos, reikalingos ja isitikinti.



44. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir

naudojimusi savo teisemis, duomenq subjektas turi teisq kreiptis ir ! duomenq apsaugos pareig[nq. jei

toks yia paskirtas. Siekiant uZtikrinti konfidencialumq, kreipiantis i duomenq apsaugos pareiglnA pastu,

ant voko uZra5oma, kad korespondencija ski(a duomenq apsaugos pareigDnui.

VIII SKYRIUS

PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISES NAGRINEJIMAS

45. Gavus duomenq subjekto prasym4, ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo prasymo

gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gaut4 prasym4. Jeigu bus

veluojama put.ikti inforrucij4, per nurodyt4 termin4 duomenq subjektas informuojamas apie tai,

nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybQ pateikti skundq Valstybinei duomenq apsaugos

inspekcijai.
46. Jeigu pra5ymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustatytos tvarkos ir reikalavimq,

jis nenagrinejamas, ir nedelsiani, bet ne veliau kaip per l0 darbo dienq duomenq subjektas apie tai

informuojamas nurodant prieZastis.
47. Jeigu praSymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto teises yra apribotos

Reglamento 23 straipsnio I dalyje numatytais pagrindais, duomenq subjektas apie tai informuojamas.

48. Informacija pagal duomenq subjekto prasym4 del jo teisiq igyvendinimo pateikiama

valstybine kalba.
49. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto praSymus jgyvendinti duomenq subjekto teises

atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
50. Duomenq valdytojas igyvendindamas duomenq subjekto

paZeista kitq asmenq teise i privataus gyvenimo neliediamumE.

teises, uZtikrina, kad neb[tL1

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENU KONFIDENCIALUMAS

51. Darbuotojai, kurie tvarko mokiniq duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir
laikyti paslaptyje bet koki4 su mokinio asmens duomenimis susijusi4 informacijq, su kuria jie susipaZino

vykiydami pareigas. Si pareiga i5lieka galioti perejus dirbti !kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar

sutartiniams'santykiams. Sis reikalavimas igyvendinamas darbuotojams pasiraSant konfidencialumo

isipareigoj imq.
5j. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir duomenq subjekto asmens duomenys gali

bUti suteikti teismui, prokurat0rai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisini

pagrind4 reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai.
53. Sieiiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,

pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo lgyvendinamos technines, fizines ir
organizacines asmens duomenq saugumo priemones.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigasjuos

suZino, privalo laikytis 5iq Taisykliq, kitq Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" vidiniq dokumentq nuostatq,

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4, konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, Reglamento,



ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq. Darbuotojai paZeidg auksdiau nurodytq teises aktq reikalavimus

atsako teises aktq nustatyta tvarka.
55. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasiraiytinai. Priemus nauj4

darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo btiti supaZindintas pirm4j4 jo darbo dienq. UZ supaZindinim4 su

Taisyklemii atsakingas Prienq lopSelio-darZelio ,,pasaka" direktorius arbajo igaliotas asmuo.

56. Taiiykliq nuost;tq laikymosi prieZiI14 ir jose reglamentuotq nuostatq vykdymo

kontrolg vykdo duomenq'apsaugos pareigInas ir, ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui,

iniciiuoia Taisykliq atnaujinimq.


