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INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 NUOTOLINIO MOKYMO METU 

 

 Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos regalmento  

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, kad: 

1. Asmens duomenų valdytojas Kauno taikomosios dailės mokykla, juridinio asmens kodas 

190973322, adresas V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas, vykdydama nuotolinį mokymą 

tvarko šiuos mokinio ir (ar) mokinio tėvų (kitų įstatyminių atstovų) duomenis: mokinio 

vardas, pavardė, tėvų (kitų įstatyminių atstovų) vardai, pavardės, elektroninio pašto 

adresas, telefonas, prisijungimo prie nuotolinio mokymo priemonių identifikaciniai 

duomenys. 

2. Asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduoti teisėsaugos, teisminėms ar 

ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų 

asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, 

duomenų apsaugos pareigūno ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti 

prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad 

duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos 

užtikrinimo pareigų.  

3. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ne ilgiau nei 

būtina duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. 

4. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:  

 ▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis; 

▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas 

išimtis; 
▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis; 

▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; 

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas 

grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu; 
▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. 

5. Jei manote, jog buvo padarytas Jūsų asmens duomenų pažeidimas, gali kreiptis į duomenų 

apsaugos pareigūną (kontaktai: MB „Veiklos sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-

sprendimai.lt, tel. +370 67243319). 
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