
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

  

 

Kauno Žaliakalnio progimnazija (toliau – Progimnazija) asmens duomenis tvarko 

vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – 

BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu 

tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.  

  

Duomenų valdytojas:  

  

Kauno Žaliakalnio progimnazija, kodas 190135970, Širvintų g. 15, 50174 Kaunas, tel. (8 37) 

33 13 92, el. p. rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt. 

 

Kokiais tikslais bus naudojami asmens duomenys?  
  

Asmenų, pateikusių Progimnazijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys tvarkomi 

šiais tikslais: skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo ir vidaus administravimo. 

Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: mokesčių administravimo, personalo 

valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, archyvavimo 

Progimnazijos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei. 

Mokinių asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: mokymo sutarčių apskaitos, elektroninio 

dienyno pildymo, išsilavinimo ir kitų pažymėjimų išdavimo, mokinio krepšelio paskaičiavimo, Vaiko 

gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, nemokamo maitinimo 

organizavimo, Progimnazijos nelankančių mokinių apskaitos, Progimnazijos veiklos informavimo 

bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota 

medžiaga), tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vaiko gerovės Progimnazijoje ir visuomenėje 

užtikrinimo, svarbaus Progimnazijos turto saugumo užtikrinimo. 

 

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?  
  

Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė 

(BDAR 6 str. 1 dalies c, f punktas)  

  

Kokius asmens duomenis renkame?  

  

Asmenų, pateikusių Progimnazijai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys: vardas, 

pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio, elektroninio pašto adresas, parašas. 

 

Pretendentų į Progimnazijos darbuotojus asmens duomenys: asmens tapatybės dokumentas, 

asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, parašas, 

gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, 

gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, specialių kategorijų 

asmens duomenys, susiję su teistumu, asmens sveikata, dalyvavimu politinių partijų veikloje, 

pareigos, į kurias pretenduojama; informacija apie karo prievolę; informacija apie stažuotes; 

informacija apie paskatinimus ir apdovanojimus; informacija apie tarnybines nuobaudas. 

 

Progimnazijoje esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys: asmens tapatybės dokumentas, 

asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, 



nuotrauka, parašas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, 

telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens 

socialinio draudimo numeris, karo prievolė, gyvenimo ir veiklos aprašymas, specialių kategorijų 

asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu; šeiminė padėtis, 

pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie 

išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo stažą; duomenys apie mokymąsi, duomenys apie atostogas, 

duomenys apie darbo užmokestį, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, duomenys apie atskirą 

darbo grafiką; informacija apie paskatinimus ir nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus; informacija 

apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, dalyvavimą politinių 

partijų veikloje, dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir 

numeris, išeitinės išmokos, kompensacijos, informacija, susijusi su asmens atleidimu iš pareigų už 

šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, profesinės etikos pažeidimą, jeigu nuo atleidimo iš pareigų dienos 

nepraėjo treji metai, informacija apie asmens atleidimą iš pareigų dėl darbo su konfidencialia 

informacija pažeidimo, jeigu nuo tokio sprendimo dienos nepraėjo penkeri metai, informacija bei kiti 

asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Progimnaziją įpareigoja 

įstatymai ir kiti teisės aktai. 

 

Mokinių asmens duomenys 

 mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

mokinių, jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta ir telefonų numeriai; 

 elektroninio dienyno pildymo tikslu - mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo 

metai, įvertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie sveikatą, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) 

vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai; 

 įvairių pažymėjimų (pvz.: apie dalyvavimą sportinėse varžybose, konkursuose, būrelių 

lankymą ir kt.) išdavimo tikslu - mokinio vardas, pavardė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, renginio pavadinimas; 

 pagal Mokinių registro nuostatus Progimnazija tvarko Mokinių registro objekto asmens 

duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos 

adresas, gimtoji kalba (-os), mokytis į mokyklą atvykimo/išvykimo duomenis (iš kur atvyko/kur 

išvyko, atvykimo/ išvykimo data, išvykimo priežastis, įsakymo numeris, mokyklos baigimo data), 

bendrus duomenis apie mokslą (klasė, mokymosi programa, mokymosi forma/būdas, dorinis 

ugdymas, kalba, kuria mokosi, kalbos, kurių mokosi, pažymėjimai, skiriama socialinė parama, 

nemokamas maitinimas, pavėžėjimas, specialieji ugdymosi poreikiai, kurso kartojimas, mokinio 

asmens bylos numeris, mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikų švietimo būreliai, 

išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; 

 pagal Mokinių registro nuostatus Mokinių registre kaupiami duomenys apie Mokinių 

registro objekto šeimą, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami iš Švietimo 

ir mokslo institucijų registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie Registro objekto 

mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje; 

 Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (pvz.: 

specialieji mokinio poreikiai) tvarkomi tik esant tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) raštiškam 

sutikimui; 

 neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavardė, klasė, 

mokytojas, mokslo metai; 

 nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, 

tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai; 

 Progimnazijos nelankančių mokinių apskaitos tikslu - mokinio vardas, pavardė, klasė, 

gimimo data, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai; 

 nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu - mokinio vardas, pavardė, klasė, 

mokomoji kalba, lytis, mokymo programa; 



 Progimnazijos veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu - mokinių 

sukurtas kūrybinis darbas, kur užfiksuotas mokinio vardas, pavardė, klasė, apie mokinių veiklą 

sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys; 

 mokinių, kurie gerai mokosi, lanko mokyklą, pagyrimo Progimnazijos interneto svetainėje 

tikslu - mokinio vardas, pavardė, klasė; 

 Progimnazija tvarko mokinių asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, pvz., 

mokinių bylų archyvo tvarkymas; 

 Progimnazijai svarbaus mokinių patyčių prevencijos tikslu - vaizdo duomenys, susiję su 

fiziniais asmenimis naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones; 

 Progimnazijoje tvarkomi mokinių asmens duomenys vidaus administravimo tikslu: mokinių 

duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono Nr., gimimo data, klasė, lytis, foto 

nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programos kurso kartojimas; 

 sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl 

galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo; 

 rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; 

 

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?  
  

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR  asmens  duomenų  teisinės  

apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą 

įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo 

neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.  

  

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?  
  

Asmens duomenys Progimnazijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo 

tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.  

  

Kam bus perduodami duomenys ?  

  

Darbuotojų asmens duomenų gavėjai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centras, Kauno miesto savivaldybė. 

 

Mokinių asmens duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: Švietimo valdymo informacinė sistema 

(ŠVIS), Švietimo informacinių technologijų centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius, švietimo įstaigos, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba. 

 

Kokias teises kaip duomenų subjektas turite? 

  

Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);  

Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);  

Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);  
Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);  

Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.).  

 

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos 

BDAR nustatytais pagrindais.  
 

 

 



Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?  

 

Atvykę į Širvintų g. 15, 50174 Kaunas ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: 

rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt. 

 

Su Progimnazijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: 

pranesk.zalprog@gmail.com. 

 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? 

 

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 

1445, el. paštas ada@ada.lt. 
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