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________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, pareigos) 

 

Vilniaus lopšelis – darželis  „Pušaitė“ 

Kodas:190025890 
Adresas: Bistryčios g. 3, Vilnius 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

_________________ 

(data) 

Aš, ___________________________________________, 

(vardas, pavardė, pareigos) 

 

1. Esu informuotas, kad: 

mano darbdavys Vilniaus lopšelis – darželis  „Pušaitė“ (toliau – Darbdavys), įgyvendindamas 

teisės aktų reikalavimus ir siekdamas teisėtų darbdavio interesų, Vilniaus lopšelis – darželis  

„Pušaitė“  Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais tikslais renka ir tvarko mano 

asmens duomenis. 

2. Sutinku/ Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad: 

Darbdavys tinkamos komunikacijos su manimi ne darbo metu palaikymo tikslu, tvarkytų ir 

saugotų šiuos mano asmens duomenis: 

- asmeninį telefono numerį; 

- asmeninio elektroninio pašto adresą. 

Šiuos mano duomenis Darbdavys saugos iki darbo santykių tarp manęs ir Vilniaus lopšelio – 

darželio  „Pušaitė“ pabaigos, išskyrus jei šie duomenys pateikti darbuotojo asmens byloje. Tokiu 

atveju taikomi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ saugojimo terminai. 

3. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: 

3.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

3.2. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi; 

3.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

3.4. nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

4. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, 

informuodamas apie tai Vilniaus lopšelį – darželį  „Pušaitė“  raštu. 

5. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

6. „Įstaiga turi teisę asmens duomenis perduoti tvarkyti centralizuotai buhalterijai (kuri pagal su 

įstaiga sudarytą buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį vykdo buhalterinę apskaitą) tiek, kiek 

yra būtina buhalterinei apskaitai tvarkyti. 

7. Patvirtinu, kad Vilniaus lopšelis – darželis  „Pušaitė“ mane tinkamai ir visapusiškai supažindino 

su šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis. 

 

 

____________________                                       ____________________ 

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė) 

 


