
  PATVIRTINTA 

  Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“       

  direktoriaus 2019  m. balandžio 15  d. 

    įsakymu Nr. V-64A 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Asmens duomenų tvarkymo Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ taisyklių (toliau 

– taisyklės) tikslas – reglamentuoti fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens 

duomenų tvarkymą Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“ (toliau – l/d „Vaikystė“) ir 

užtikrinti, kad bus laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų. 

2. Šių taisyklių privalo laikytis visi l/d „Vaikystė“ darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis, kurie tvarko l/d „Vaikystė“ esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos 

sužino. 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų 

saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės  duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 

2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir 

techninėms  asmens duomenų saugumo priemonėms  patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS 

 

4. Duomenų valdytojas – l/d „Vaikystė“, kuri turi Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų  teisinės  apsaugos  įstatyme, valstybės registrų  bei  informacinių sistemų  nuostatuose 

nurodytas duomenų valdytojo teises ir pareigas, taip pat vykdo šiuose teisės aktuose nustatytas 

duomenų valdytojo funkcijas. Progimnazija yra ir Sutarčių registro, Nekilnojamojo turto registro,  

Juridinių asmenų registro, Licencijų informacinės sistemos, Elektroninių dokumentų archyvo 

informacinės sistemos duomenų valdytojas. 

5. Duomenų tvarkytojai: 

5.1. L/d „Vaikystė“; 

5.2. valstybės įmonė Registrų centras – Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų 

registro, Licencijų informacinės sistemos, Elektroninių dokumentų archyvo informacinės  

sistemos duomenų valdytojas. 

6. Duomenų tvarkytojai turi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme, valstybės registrų bei informacinių sistemų nuostatuose nurodytas duomenų tvarkytojo 

teises ir pareigas, taip pat vykdo šiuose teisės aktuose nustatytas duomenų tvarkytojo funkcijas.  

7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais  organizacinėms ir techninėms asmens 

duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų 

organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Asmens duomenys 

elektroninių ryšių srityje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

8. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

8.1. vykdyti l/d „Vaikystė“ funkcijas; 

8.2. užtikrinti vidaus administravimą; 



8.3. užtikrinti l/d „Vaikystė“ darbuotojų, kitų asmenų  turto ir visuomenės saugumą; 

8.4. vykdyti Europos Sąjungos finansuojamų projektų dalyvių  apskaitą; 

8.5. spręsti ginčytinus atvejus. 

9. Vykdant  l/d „Vaikystė“  funkcijas tvarkomi šie asmens duomenys: 

9.1. sutarčių registro objektų registravimo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: 

asmens kodas, gimimo data, pavardė, vardas; 

9.2. juridinių asmenų registro tvarkymo tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: asmens 

kodas, gimimo data, pavardė, vardas; 

9.3. elektroniniame dokumentų archyve saugomų dokumentų metaduomenų ir kitos 

kontekstinės informacijos formavimo ir Elektroninių dokumentų archyvo informacinės sistemos 

naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo bei jų atliekamų veiksmų fiksavimo tikslais 

tvarkomi šie  asmens  duomenys: naudotojo vardas, pavardė, asmens kodas ir  kiti  duomenys,  

nurodyti informacinės sistemos nuostatuose. 

10. L/d „Vaikystė“ vidaus administravimo užtikrinimo tikslais tvarkomi šie asmens 

duomenys: 

10.1. esamų ar buvusių l/d „Vaikystė“ darbuotojų asmens bylų tvarkymo tikslais 

tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento kopija,  

išsilavinimas, gyvenimo  aprašymas, sveikatos  duomenys, dokumentų, patvirtinančių asmens 

kvalifikacijos kėlimą (tobulinimą), kopijos, duomenys apie teistumą (siekiant patikrinti, ar 

asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos ir gali eiti tam tikras pareigas), pilietybė, 

kontaktiniai duomenys (telefono  ryšio  numeris, elektroninio  pašto  adresas),  šeiminė  padėtis, 

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

mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, 

kompensacijas, pašalpas, informacija  apie dirbtą darbo laiką, informacija  apie skatinimus  ir 

nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis,  duomenys  apie tarnybinės veiklos 

vertinimą, viešųjų ir  privačių interesų deklaravimo duomenys, duomenys apie dalyvavimą už 

draustos organizacijos veikloje; 

10.2. pretendentų į l/d „Vaikystė“ darbuotojus duomenys: vardas,  pavardė,  asmens  

kodas, asmens dokumento kopija, išsilavinimas, gyvenimo aprašymas, pilietybė, kontaktiniai 

duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), pareigos, į kurias pretenduojama, 

duomenys apie teistumą,  dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje; 

10.3. finansinės apskaitos, vykdant finansinius įsipareigojimus ar atliekant kitus 

veiksmus, kuriuose viena iš šalių yra fizinis asmuo, tvarkymo tikslais tvarkomi šie asmens 

duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta ar kiti 

asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti asmenį. 

11. Progimnazijos darbuotojų,  kitų  asmenų  turto  ir visuomenės saugumo užtikrinimo 

tikslais vykdant vaizdo stebėjimą tvarkomi vaizdo duomenys. 

12. Vykdant Europos Sąjungos finansuojamų projektų dalyvių  apskaitą, tvarkomi tokie 

duomenys, kurie yra nustatyti projekto dalyvių užpildant anketose (anketos formą nustato 

Europos socialinio fondo agentūra). Surinkti duomenys suvedami į Duomenų mainų svetainę 

(toliau - DMS). 

13. Ginčytinų atvejų sprendimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamoji vieta, telefono numeris, pedagoginio psichologinio vertinimo protokolai. Ypatingi 

asmens duomenys (pvz., specialieji mokinio poreikiai) gali būti tvarkomi tik esant tėvų (globėjų) 

raštiškam sutikimui. 

14. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, kreiptis į l/d „Vaikystė“ dėl asmens duomenų 

tikslinimo, taisymo ir  atnaujinimo  gali raštu, įskaitant elektroninę formą, ar kitais teisės aktuose 

nurodytais būdais. Bylų saugojimo terminus ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktai ir kiekvienais metais tvirtinami l/d „Vaikystė“ dokumentacijų planai. Asmens duomenys l/d 

„Vaikystė“ valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose saugomi jų veiklą 

reglamentuojančių nuostatų nustatytą laikotarpį. 



15. Darbuotojai l/d „Vaikystė“ esančius asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi šiose 

taisyklėse, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatyme ir kituose teisės 

aktuose įtvirtintomis normomis, reglamentuojančiomis asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

16. Kai  asmens duomenys  nereikalingi jų tvarkymo tikslams,  jie sunaikinami, jeigu 

Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. 

17. Visi l/d „Vaikystė‘ darbuotojai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai. 

18. Asmens duomenų teikėjai  yra fiziniai, juridiniai  asmenys ir(ar)  juridinio  asmens 

statuso neturintys  subjektai,  kurie  patys  pateikia  savo  asmens  duomenis  ar  kuriems  pareiga  

teikti tokius duomenis yra  nustatyta  teisės aktuose. Duomenys gali  būti teikiami raštu, įskaitant 

elektroninę formą, žodžiu ar kitais teisės aktuose nustatytais būdais. 

 

III SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

 

19. Duomenų subjektas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka turi teisę: 

19.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

19.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

19.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,  išskyrus 

saugojimą, savo  asmens duomenų  tvarkymo  veiksmus, kai duomenys  tvarkomi  nesilaikant 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų; 

19.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 

20. L/d „Vaikystė‘ turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto 

prašymą įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

nustatytas duomenų subjekto teises. 

21. Duomenų  subjektas gali skųsti l/d „Vaikystė“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei  

duomenų  apsaugos  inspekcijai  per tris mėnesius  nuo  atsakymo iš  l/d „Vaikystė“ gavimo 

dienos arba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas pateikti 

l/d „Vaikystė“ atsakymą į duomenų subjekto prašymą. Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti 

teismui. 

22. Duomenų subjektas, pateikęs l/d „Vaikystė“ asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą  arba  teisės  aktų nustatyta tvarka ar elektroninių  ryšių  priemonėmis,  kurios  leidžia 

tinkamai  identifikuoti  asmenį,  patvirtinęs savo asmens  tapatybę,  turi  teisę  gauti  informaciją, 

iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems 

duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. 

23. L/d „Vaikystė“, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų 

tvarkymo,  privalo  atsakyti,  ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui 

prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi 

dienos arba nurodyti atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Duomenų subjekto prašymu 

tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas 

teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, 

atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. 

 

IV SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS 

 

24. Tvarkomų  asmens  duomenų  saugumas  užtikrinamas  vadovaujantis  Bendraisiais 

reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, 

patvirtintais  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. 

įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens 

duomenų  saugumo priemonėms  patvirtinimo“. 



25. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems 

asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti: 

25.1. raštvedys ir vyr. buhalteris tvarko  asmens duomenis,  nurodytus  šių  taisyklių  10 

punkte. 

26. L/d „Vaikystė‘, siekdama užtikrinti informacijos saugumą, naudoja antivirusinę 

programą, užkardą, saugius slaptažodžius su skaičiais ir simboliais, riboja interneto prieigą ir 

imasi kitų saugumo priemonių. 

27. Darbuotojų asmens duomenys saugomi dokumentų bylose. Nešiojamuosiuose  

kompiuteriuose  asmens  duomenys  gali  būti  tvarkomi  tik  esant būtinumui. 

28. L/d „Vaikystė“ darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens 

duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti  skelbti viešai.  Ši pareiga  galioja  

pasitraukus,  perėjus  dirbti  į  kitas  pareigas  arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. 

29. L/d „Vaikystė‘ nuolat vykdo taisyklėse įtvirtintų reikalavimų stebėseną ir kontrolę. 

30. L/d „Vaikystė‘ privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka 

tiesiogiai iš jo, šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau 

turi): 

30.1. institucijos pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinės adresą; 

30.2. kokiais tikslais ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys; 

30.3. kitą  papildomą  informaciją (kam ir  kokiais  tikslais  teikiami  duomenų  subjekto 

asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios 

yra duomenų  nepateikimo  pasekmės,  apie  duomenų  subjekto  teisę  susipažinti  su  savo  

asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens 

duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas 

nepažeidžiant duomenų. 

31. L/d „Vaikystė“, gavusi asmens duomenis ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai 

informuoti duomenų subjektą pradėdama tvarkyti asmens duomenis arba, jei ketina duomenis 

teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to 

momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai 

apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Šiuo atveju 

Progimnazija  privalo  duomenų  subjektui  suteikti  šią  informaciją  (išskyrus  atvejus,  kai  

duomenų subjektas tokią informaciją jau turi): 

31.1. nurodyti institucijos pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinės adresą; 

31.2. kokiais tikslais tvarkomi ar ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens 

duomenys; 

31.3.  kitą  papildomą  informaciją  (iš  kokių  šaltinių  ir  kokie  duomenų  subjekto  

asmens duomenys  renkami  ar  ketinami  rinkti;  kam  ir kokiais tikslais teikiami duomenų 

subjekto asmens duomenys; apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis 

ir teisę reikalauti ištaisyti  neteisingus,  neišsamius,  netikslius  savo  asmens  duomenis),  kiek  

jos  reikia,  kad  būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų 

subjekto teisių. 

32. Duomenų  subjektas turi teisę nesutikti,  kad  būtų  tvarkomi  jo asmens  duomenys, 

nenurodydamas  nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti  tiesioginės 

rinkodaros arba socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Šiuo atveju l/d „Vaikystė‘ 

privalo  nedelsdamas  ir  nemokamai  nutraukti  asmens  duomenų  tvarkymo  veiksmus,  

išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus. 

 33. Duomenų  subjekto  prašymu l/d „Vaikystė“ per  20 darbo  dienų  praneša duomenų 

subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti 

duomenų tvarkymo veiksmus. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



34. Asmens, kurio duomenys tvarkomi, teises  nustato  Lietuvos  Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

35. Asmuo, pastebėjęs, kad darbuotojas galbūt pažeidė šias taisykles arba Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, privalo nedelsdamas apie tai 

informuoti Progimnazijos direktorių. Darbuotojai, pažeidę  šias taisykles  arba  Lietuvos 

Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos įstatymo  nuostatas, atsako pagal  

galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

36. L/D „Vaikystė“ veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiami teisės aktai, 

reglamentuojantys  asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, gali būti  skundžiami Valstybinei 

duomenų apsaugos  inspekcijai, Vyriausiajai  administracinių ginčų  komisijai arba  apygardos 

administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.   

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


