
PRIVATUMO POLITIKA

 I. VAIKŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

Tikslas yra suteikti informaciją apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo tikslas - vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą.
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas:

 vaikai
 įgalioti asmenys
 vaikų tėvai ar globėjai

Asmens duomenų kategorijos:
 kontaktinė informacija
 asmens kodas
 vardas pavardė
 negalią patvirtinantis dokumentas
 gimimo data
 gyvenamoji vieta (deklaruota ir faktinė)
 šeimos sudėtis

Neskelbtini duomenys - sveikatos būklė
Galiojantys teisės aktai - informacija nėra suteikta
Duomenų šaltiniai:

 iš duomenų subjektų
 iš įgaliotų asmenų

Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai - įgalioti asmenys
Duomenų gavėjų kategorijos:

 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius
 Mokinių registras
 vaikų tėvai arba globėjai
 įgalioti asmenys

Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos – Ukmergės visuomenės sveikatos biuras
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją - neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai - vadovaujantis įstaigos 
dokumentacijos planu.

Asmens teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau 
naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises. 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ 
administracija.
 
Teisė susipažinti

 asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir 
su bet kokia susijusia papildoma informacija.

 
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo 
susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis



 asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei 
numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą
 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų 

tvarkymas. 
 kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus 

saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, 
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens 
teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti
 asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens 

duomenys būtų tvarkomi.
Teisė į duomenų perkeliamumą

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir 
kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė 
įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys 
buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

 
Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/. 

II. UGDYTINIŲ BYLŲ TVARKYMAS

Duomenų tvarkymo tikslas - Duomenų apie ugdytinius surinkimas ir tvarkymas
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas:

 vaikai
 įgalioti asmenys
 vaikų tėvai

Asmens duomenų kategorijos:
 kontaktinė informacija
 asmens kodas
 vardas pavardė
 negalią patvirtinantis dokumentas
 šeimos sudėtis
 gimimo data
 gyvenamoji vieta (deklaruota ir faktinė)
 pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą

Neskelbtini duomenys - sveikatos būklė
Galiojantys teisės aktai - informacija nėra suteikta
Duomenų šaltiniai:

 iš duomenų subjektų
 iš įgaliotų asmenų

Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai Informacija nėra suteikta
Duomenų gavėjų kategorijos:

 Ukmergės rajono savivaldybės administracija
 Mokinių registras

Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos:
 Švietimo pagalbos tarnyba
 Nestacionarių socialinių paslaugų centras
 Ukmergės visuomenės sveikatos biuras

Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją - Neperduodame trečiosioms šalims

https://www.ada.lt/


Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 vadovaujantis įstaigos dokumentacijos planu

Asmens teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau 
naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ 
administracija.

Teisė susipažinti
 asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir 

su bet kokia susijusia papildoma informacija.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo 
susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis
 asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei 

numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 
Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų 
tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, 
išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant 
pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio 
asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti
 asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens 

duomenys būtų tvarkomi.
Teisė į duomenų perkeliamumą

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir 
kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė 
įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys 
buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/. 

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama. Tikslas yra suteikti 
informaciją apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo tikslas - viešųjų pirkimų organizavimas.
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas:

 tiekėjai
 darbuotojai
 įgalioti asmenys
 fiziniai asmenys
 juridiniai asmenys

Asmens duomenų kategorijos:
 kontaktinė informacija
 asmens kodas

https://www.ada.lt/


 vardas pavardė
 tiekėjo kvalifikaciniai duomenys

Neskelbtini duomenys - informacija nėra suteikta
Galiojantys teisės aktai - informacija nėra suteikta

Duomenų šaltiniai:
 iš tiekėjų
 iš įgaliotų asmenų

Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai - informacija nėra suteikta
Duomenų gavėjų kategorijos:

 Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS)
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos - informacija nėra suteikta
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją

 neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai:

 pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
 lopšelio-darželio dokumentacijos plane nustatytais terminais

Asmens teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau 
naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises. 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ 
administracija.
 
Teisė susipažinti

 asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir 
su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo 

susiję asmens duomenys.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis

 asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei 
numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą
 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų 

tvarkymas. 
 kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus 

saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, 
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens 
teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti
 asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens 

duomenys būtų tvarkomi.
Teisė į duomenų perkeliamumą

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir 
kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė 
įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys 
buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/. 

https://www.ada.lt/


IV. UGDYTINIŲ BYLŲ TVARKYMAS

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama. Tikslas yra suteikti 
informaciją apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis.
Duomenų tvarkymo tikslas - duomenų apie ugdytinius surinkimas ir tvarkymas
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas

 vaikai
 įgalioti asmenys
 vaikų tėvai

Asmens duomenų kategorijos:
 kontaktinė informacija
 asmens kodas
 vardas pavardė
 negalią patvirtinantis dokumentas
 šeimos sudėtis
 gimimo data
 gyvenamoji vieta (deklaruota ir faktinė)
 pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą

Neskelbtini duomenys - sveikatos būklė
Galiojantys teisės aktai 

 informacija nėra suteikta
Duomenų šaltiniai:

 iš duomenų subjektų
 iš įgaliotų asmenų

Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai 
 informacija nėra suteikta

Duomenų gavėjų kategorijos:
 Ukmergės rajono savivaldybės administracija
 Mokinių registras

Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos:
 Švietimo pagalbos tarnyba
 Nestacionarių socialinių paslaugų centras
 Ukmergės visuomenės sveikatos biuras

Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 neperduodame trečiosioms šalims

Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 vadovaujantis įstaigos dokumentacijos planu

 
Asmens teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau 
naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises. 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ 
administracija.

Teisė susipažinti
 asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir 

su bet kokia susijusia papildoma informacija.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis



 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo 
susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis
 asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei 

numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 
Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą:

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų 
tvarkymas. 

 kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus 
saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, 
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens 
teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti
 asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens 

duomenys būtų tvarkomi.
Teisė į duomenų perkeliamumą

 asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir 
kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė 
įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys 
buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.


