
                   PATVIRTINTA 

                                                                                    Klaipėdos “Aitvaro” gimnazijos direktoriaus  

                                                                               2020 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr.V-112 

 

 

KLAIPĖDOS "AITVARO" GIMNAZIJA 

SUTIKIMAS DĖL MOKSLEIVIO (FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO, ATVAIZDO IR  

VAIZDO ĮRAŠO VIEŠINIMO) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš _______________________________________________________________, sutinku, kad  

                                                                       (vardas, pavardė)  

duomenų valdytojas – Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija (toliau – įstaiga), juridinio asmens kodas 290439860, 

adresas Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėda, LT-91166, vykdomo renginio 

_________________________________________,  

                                                                                   (renginio pavadinimas) 

kuris vyks ____________________  mano sūnų/dukrą (globotinį) ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(                          (renginio data)                                                                   (vaiko vardas, pavardė) 

 

fotografuotų ir filmuotų renginio metu. Atvaizdas ir vaizdo įrašai būtų publikuojami įstaigos interneto 

svetainėje, socialiniuose tinkluose: išvardinti visus naudojamus pvz. Facebook naudojamas kaip įstaigos 

archyvo medžiaga, spausdinama ir platinama įstaigos veiklos apžvalgose, įstaigos patalpose esančiuose 

stenduose.  

Atvaizdas ir vaizdo įrašai teikiami tretiesiems asmenims: įrašyti kokiems tretiesiems asmenims 

perduodami asmens duomenys teisėsaugos institucijoms, elektroniniam dienynui „Manodienynas“. 

Atvaizdas ir vaizdo įrašai naudojami: įstaigos veiklos viešinimo ir mokinių saugumo tikslais.  

Asmens duomenys tvarkomi remiantis – 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 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) ir 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

 Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę:  

 Būti informuotas (-a) apie savo sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenų tvarkymą; 

 Susipažinti su savo sūnaus, dukros (globotinio) sūnaus asmens duomenimis;  

 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano sūnaus, dukros (globotinio) asmens 

duomenis;  

 Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenis; 
 Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenis; 
 Nesutikti, kad sūnaus, dukros (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi; 
 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
Dėl teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į  Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos administraciją. 

 

Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašai įstaigos interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose saugomi                   

1 (vienerius) metus. 

Vaiko atvaizdas ir vaizdo įrašas saugomi iki 3 metų įstaigos archyve. 

Vaiko atvaizdas įstaigos apžvalgose, patalpose esančiuose stenduose laikomas 1 (vienerius) metus. 

Pasibaigus saugojimo terminui, atvaizdas ir vaizdo įrašas yra sunaikinami, be galimybės juos 

atkurti. 

 

 

 
(Vardas, pavardė)    (Parašas, data) 

 


