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ASMENS DUOMENV VILNIAUS ,,ZILVINELIO "LOPSELYJE-DARZELYJE 
TV ARKYMO T AISYKLES 

I SKYRIUS 
BEND ROSI OS NUOST ATOS 

1. Vilniaus ,,Zilvinelio"lopselio-darzelio (toliau - lopselis-darzelis) ugdytini4 asmens 
duomen4 tvarkymo taisykli4 tikslas - reglamentuoti asmens duomen4 tvarkymo ir apsaugos 
reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomen4 tvarkymo, duomen4 subjekto teisi4 
jgyvendinimo ir duomen4 apsaugos technines bei organizacines priemones Vilniaus 
,,Zilvinelio"lopselyje - darzelyje . 
2. Taisykles parengtos vadovaujantis pavyzdinemis Asmens duomen4 tvarkymo svietimo jstaigose 
taisyklemis, patvirtintomis Valstybines duomen4 apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 
4 d. jsakymu Nr. I T-45, Mokini4 registro duomen4 saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos asmens 
duomen4 apsaugos istatymu (toliau - ADT Al), 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fizini4 asmen4 apsaugos tvarkant asmens duomenis ir de) 
laisvo toki4 duomen4 judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas 
(ES) 2016/679) ir jo jgyvendinamaisiais teises aktai, Valstybines duomen4 apsaugos inspekcijos 
direktoriaus 2008 m. lapkricio 12 d. jsakymu Nr. I T-71(1.12) ,,Del BendnJ.i4 reikalavim4 
organizacinems ir techninems asmens duomen4 saugumo priemonems patvirtinimo" (toliau -
Bendrieji reikalavimai organizacinems ir techninems asmens duomen4 saugumo priemonems), 
kitais jstatymais bei teises aktais, reglamentuojanciais asmens duomen4 tvarkym<! ir apsaug<!. 

3. Vilniaus ,,Zilvinelio"lopselio - darzelio darbuotojai, jgalioti tvarkyti ugdytini4 asmens duomenis, 
privalo laikytis si4 Taisykli4 ir biiti pasirasytinai sujomis supazindinti. Darbuotojai, atlikdami savo 
pareigas ir tvarkydami mokini4 ir ugdytini4 asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir 
saugumo reikalavim4, nurodyt4 siose Taisyklese. 

4. Taisyklese vartojamos pagrindines S<!vokos: 
4.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta 

arba kurio tapatyby galima nustatyti (duomen4 subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatyby galima 
nustatyti, yra asmuo, kurio tapatyby tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, vis4 pirma pagal 
identifikatori4, kaip antai vard<! ir pavardy, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis 
ir interneto identifikatori4 arba pagal vien<! ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines, 
psichines, ekonomines, kultiirines ar socialines tapatybes pozymius. 



4.2. Duomenq subjektas - kiekvienas zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi . 

4 .3. Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato 

asmens duomen4 tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomen4 tvarkymo tikslai ir priemones 

nustatyti Sajungos arba valstybes nares teises, duomen4 valdytojas arba konkretiis jo skyrimo 

kriterijai gali biiti nustatyti Sajungos arba valstybes nares teise. 

4.4. Duomenq tvarkytojas - fizinis arbajuridinis asmuo, valdzios institucija, agentiira ar 

kita istaiga, kurie duomen4 valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

4.5. Duomenq gavejas - fizinis arbajuridinis asmuo, valdzios institucija, agentiira ar kita 

istaiga, kuriai atskleidziami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trecioji salis ar ne, isskyrus valdzios 

institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkret4 tyrim~ pagal valstybes nares teis~, 

kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdzios institucijos laikosi taikom4 duomen4 tvarkymo tikslus 

atitinkanci4 duomen4 apsaugos taisykli4. 

4.6. Asmens duomenq saugumo pazeidimas - saugumo pazeidimas, del kurio netycia 

arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeiciami, be leidimo atskleidziami persi4sti, saugomi 

arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie j4 be leidimo gaunama prieiga. 

5. Kitos Taisyklese vartojamos s~vokos atitinka ADTAI ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas 

s~vokas. 

II SKYRJUS 
SPECIALIOSIOS NU OST ATOS 

6. Ugdytini4 asmens duomenys tvarkomi siais tikslais: mokymo ir ugdymo sutarci4 apskaitos, 

ugdytini4 asmens byl4 tvarkymo, elektroninio dienyno pildymo, issilavinimo ir kit4 pazymejim4 

isdavimo, mokinio krepselio paskaiciavimo, Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir 

vykdymo, neformaliojo vaik4 svietimo organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, jstaigos 

nelankanci4 vaik4 apskaitos, jstaigos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (ugdytini4 

kiirybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medziaga), tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo, vaiko geroves darzelyje ir visuomeneje uztikrinimo, svarbaus istaigos turto 

saugumo uztikrinimo. 

7. Vilniaus spec. lopselio - darzelio ,,Zolynelis" darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami 

ugdytini4 asmens duomenis, privalo laikytis pagrindini4 asmens duomen4 tvarkymo princip4: 

7.1. asmens duomenys tvarkomi teisetai ir s~ziningai. Darzelis asmens duomenis tvarko 

vadovaudamasis ADT Al, Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomen4 tvarkym~ 

reglamentuojanciais teises aktais; 

7.2. asmens duomenys renkami Taisykli4 6 punkte apibreztais tikslais, ir po to tvarkomi 

su siais tikslais suderintais biidais; 

7.3. asmens duomenys tiksliis ir, jei reikia asmens duomen4 tvarkymui, nuolat 

atnauj inami. Ugdytini4 asmens duomenys atnaujinami ne reciau kaip 2 kartus per metus, Lietuvos 

Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos (toliau - SMM) nustatytu laiku, t. y. priemus nauj us 

ugdytinius ir sufonnavus grupes nauj iems mokslo metams. Duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai 

tik duomen4 subjektas pranesa apie j4 pasikeitim~. Jstaiga imasi vis4 pagrist4 priemoni4 siekdama 



uztikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tiksliis, atsizvelgiant i j4 tvarkymo tikslus, but4 
nedelsiant istrinami arba istaisomi; 

7.4. asmens duomenys adekvatus, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti 

ir toliau tvarkyti, siekiant konkreci4 tiksl4, nurodyt4 Taisykli4 6 punkte. Tvarkom4 Asmens 
duomen4 apimties Sclrasas: 

7.4.1. ugdymo sutarci4 apskaitos tikslu yra tvarkoma: ugdytini4, j4 tev4 (globej4, 
rupintoj4) vardai, pavardes, gyvenamoji vieta ir telefon4 numeriai; 

7.4.2. elektroninio dienyno pildymo tikslu - ugdytinio vardas, pavarde, gimimo data, 
grupe, mokslo metai. duomenys apie sveikatcl, tev4 (globej4. riipintoj4) vardai, pavardes, 
gyvenamoji vieta, elektroninio pasto adresai, telefono numeriai; 

7.4.3. pagal Mokini4 registro nuostatus istaiga tvarko Mokini4 registro objekto asmens 
duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines gyvenamosios vietos 
adresas, gimtoji kalba (-os), atvykimo/ isvykimo data, isvykimo priezastis), bendrus duomenis apie 
socialiai remtinus, specialiuosius ugdymosi poreikius turincius; 

7.4.4. Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - ugdytinio 
vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens 
duomenys (pvz.: specialieji ugdytinio poreikiai) tvarkomi tik esant tev4 (globej4, rupintoj4) 
rastiskam sutikimui; 

7.4.5. neformaliojo vaik4 svietimo organizavimo tikslu - ugdytinio vardas, pavarde, 
grupe; 

7.4.6. darzelio veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu - ugdytini4 
sukurtas kiirybinis darbas, kur uzfiksuotas vaiko vardas, pavarde, gimimo data. grupe, apie 
ugdytini4 veiklcl sukurta filmuota medziaga ir/ar nuotraukos, kur uzfiksuotas ugdytinis; 

7.5. Darzelyje tvarkomi ugdytini4 asmens duomenys vidaus administravimo tikslu: 
7.5.1. ugdytini4 duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. pastas, slaptafodis. 

telefono Nr., gimimo data, grupc, lytis, gyvenamosios vietos adresas, pilietybe, gimtoji kalba: 
7.5.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupe, rcgejimo astrumas. sveikatos 

duomenys del galimos alergines reakcijos i aplinkcl ir/ar maistcl, del ne;galumo: 
7.5.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; 
7.5.4. ugdytini4 tev4 duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas. el. pastas, telefono Nr .. 

gyvenamosios vietos adresas, darbovietes pavadinimas, ufonamos pareigos, gimimo data: 
8. Ugdytin i4 asmens duomcm1 rinkimo tvarka: 

8.1. priemus naujus ugdytinius ir suformavus grupes naujiems mokslo metams. 
duomenys apie ugdytinius i mokin iq registrq ivedami is ugdytinio tevt1 (globejq, rupintoj4) istaigai 

pateikll! dokumentq : 
8.1.1. vaiko vardas. pavarde, asmens kodas - is gimimo liudijimo ar kito asmcns 

dokumento; 
8.1.2. gyvenama vieta, tev4 (globejq. rupintojtJ) vardai ir pavardes - ti~siogiai is 

duomen4 objekto ar svietimo jstaig4; 
8.1.3. duomenys apie sveikatq - is medicininitJ pazym4; 
8.1.4. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - is svietimo pagalbos tarnybos 

pazym4. 
8.2. duomenis i mokini4 registrQ iveda ir tol iau tvarko dircktoriaus jsakymu paskirti 

darbuotojai ; 



8.3. i mokini4 registr<} jvesti duomenys teikiami Svietimo valdymo informacinei sistemai 

(SVIS) Lietuvos SMM nustatytais term inais ir tvarka. 

9. Vaik4 asmens duomen4 teikimas duomen4 gavejams: 
9.1. asmens duomenys gali biiti teikiami tik vadovaujantis ADTA/ 5 straipsnyje 

nustatytais teiseto tvarkymo kriterijais pagal sudaryt<} asmens duomen4 teikimo sutarti arba gavus 

duomen4 gavejo rasytini prasym<} (pagal ADTA! 6 straipsni). 
9.2. duomen4 gavejai ir gavej4 grupes - Svietimo informacini4 technologij4 centras, 

savivaldybes administracijos svietimo skyrius, Ugdymo kokybes poskyris, svietimo istaigos, 
svietimo pagalbos tarnyba; 

9.3. duomen4 teikimas duomen4 gavejams elektroninemis rysio priemonemis. Asmens 
duomenys teikiami elektroninemis rysio priemonemis nepazeidziant konfidencialumo principo, kai 
biitina uztikrinti darzelio paslaug4 teikim<}. 
I 0. Ugdytini4 asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra biitini funkcij 4 vykdymui : 
grupi4 aukletojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas-logopedas, psichologas, judesio 
korekcijos pedagogas. 

IV SKYRIUS 
ASMENS DUOMEN() VALDYTOJO PAREIGOS 

11 . Vilniaus ,,Zilvinelio"lopselio - darzelio tvarkom4 mokini4 ir ugdytini4 asmens duomen4 
valdytoja,kuri: 

11 .1. uztikrina duomen4 subjekto teisi4 igyvendinim<} ir vykdo Bendruosiuose 
reikalavimuose organizacinems ir techninems asmens duomen4 saugumo priemonems ir kituose 
teises aktuose, reglamentuojanciuose asmens duomen4 tvarkym<}, nustatytas asmens duomen4 
valdytojo pareigas; 

11 .2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uz ugdytini4 asmens duomen4 tvarkym<} darzelyje; 
11 .3. rengia ugdytini4 asmens duomen4 apsaug<} ir tvarkym<} reglamentuojancius teises 

aktus, ne reciau kaip kart<} per dvejus metus perziiiri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus; 
11.4. ne reciau kaip kartq per dvejus metus atlieka ugdytini4 asmens duomen4 tvarkymo 

rizikos vertinimq, parengia ataskaitq ir prireikus imasi priemoni4 rizikai pasalinti arba sumazinti ; 
11 .5. organizuoja darbuotoj4, atsaking4 uz ugdytini4 asmens duomen4 tvarkym<}, mokym<} 

ir kvalifikacijos tobulinim<} asmens duomen4 teisines apsaugos srityje. 

Ill SKYRIUS 
ASMENS DUO MEN() SUBJEKT() SUTIKIMAS TV ARKYTI 

JI) ASMENS DUOMENIS 

12. Asmens duomen4 subjektai, t. y. ugdytini4 tevai (vaiko tev4 pareig4 turetojas), sutikim<! del 
asmens duomen4 tvarkymo isreiskia rastiskai, iskaitant elektroninemis priemonemis. pagal 
nustatyt<! formq, patvirtindami,jog sutinka, kadj4 asmens duomenysVi lniaus ,.Zilvinelio•' lopselyje 
- darzelyje biit4 tvarkomi siose Taisyklese nuroJytais tikslais. 

13. Duomen4 subjektas turi teisy bet kuriuo metu atsaukti savo sutikimq, jeigu jo asmens duomenys 
tvarkomi neteisetai . Sutikimo atsaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomen4 tvarkymo. 
atlikto iki sutikimo atsaukimo, teisetumui. Duomemr subjektas apie tai informuojamas pries jam 
duodant sutikimq. 



IJI SKYRIUS 
DUOMEN() SUBJEKT() TEISES 

14. Direktoriaus jsakymu paskirtas asmuo uztikrina, kad duomen4 subjekto teises but4 tinkamai 
jgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomen4 subjektui but4 pateikiama aiskiai, suprantamai 
bei priimtina forma. 

15. Duomen4 subjekto teises ir j4 jgyvendinimo budai: 
15.1. zinoti (buti informuotam) apie savo vaiko (tevai) asmens duomen4 tvarkymq: 

15.1.1. ugdymo jstaiga is duomen4 subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis, 
suteikia tokiq informacijq: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi ugdytinio asmens 
duomenys, kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomen4 subjektas privalo 
pateikti ir kokios yra duomen4 nepateikimo pasekmes; 

15.1.2. ugdymo jstaiga duomen4 subjektui suteikia informacijq apie teisy susipazinti su 
tvarkomais jo arba vaiko (tevai) asmens duomenimis, teisy reikalauti istaisyti neteisingus, 
neissamius, netikslius asmens duomenis bei teisy nesutikti, kad biit4 tvarkomi tam tikri neprivalomi 
duomen4 subjekto asmens duomenys. 

15.2. susipazinti su savo ar vaiko (tevai) asmens duomenimis ir kaipjie yra tvarkomi: 
15.2. 1. jei duomen4 subjektui, vaiko tevams kyla klausim4 del j4 asmens duomen4 

tvarkymo, jie turi teisy kreiptis i administracijq ir pateiky asmens tapatyby patvirtinantj dokumentq 
bei rasytinj prasymq, gauti informacijq, is koki4 saltini4 ir kokie duomen4 subjekt4 asmens 
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; 

15.2.2. direktoriaus jsakymu paskirtas darbuotojas duomen4 subjektui parengia atsakymq 
ir pateikia prasomus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendorini4 dien4 nuo kreipimosi dienos. 
Duomen4 subjekto prasymu tokie duomenys turi buti pateikiami rastu. 

15.3. reikalauti istaisyti, sunaikinti savo vaiko asmens duomenis arba sustabdyti asmens 
duomen4 tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADT Al ir (arba) Reglamento 
(ES) 2016/679) nuostat4. Jei duomen4 subjektas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, 
neissamus ar netiksliis, ir, pateikdamas asmens tapatyby patvirtinanti dokumentq, kreipiasi i ugdymo 
jstaigq, direktoriaus jsakymu paskirtas darbuotojas privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti 
ir duomen4 subjekto prasymu (rasytine, fodine ar kita forma) nedelsiant istaisyti neteisingus, 
neissamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti toki4 asmens duomen4 tvarkymo veiksmus, 
isskyrus saugoj imq; 

15.4. duomen4 subjekt4 teise nesutikti, kad j4 asmens duomenys biit4 tvarkomi: 
15.4.1. tevai turi teisy nesutikti (rastu, fodziu ar kitokia forma), kad but4 tvarkomi tam 

tikri neprivalomi j4 (mokini4) vaik4 asmens duomenys. Toks nesutikimas gali biiti pareikstas 
duomen4 rinkimo metu neuzpi ldant tam tikr4 prasymo ar sutarties, anketos viet4 (eiluci4) arba 
veliau gavus bet kokios formos duomen4 subjekto prasymq nutraukti tam tikr4 neprivalom4 asmens 
duomen4 tvarkymq. Kad si teise biit4 jgyvendinama, duomen4 subjektui privalo biiti suteikta 
informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti; 

15.4.2. gavus duomen4 subjekto prasymc) nutraukti tam tikr4 neprivalom4 asmens 
duomen4 tvarkymq, ugdymo jstaiga nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalom4 asmens 
duomen4 tvarkymo veiksmus, isskyrus istatym4 nustatytus atvejus, ir informuoja duomemi gavejus. 



asmens duomenis, privalo vykdyti siose taisyklese nustatytus asmens duomen4 tvarkymo 
reikalavimus. 

24. Lopselio - darzelio darbuotojas, vykdantis asmens duomen4 teisines apsaugos reikalavim4 

laikymosi jstaigoje kontroles funkcijas, ne reciau kaip kart~ per dvejus metus atlieka asmens 

duomen4 tvarkymo rizikos vertinim~ ir ataskait~ pateikia direktoriui. Taisykles skelbiamos darzelio 
intemeto svetaineje. 

25. Uz si4 Taisykli4 pazeidim~ darbuotojams, atsakingiems uz ugdytini4 asmens duomen4 

tvarkym~, taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta atsakomybe. 


