
RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIS-DARŽELIS  

_____________________________GRUPĖ 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
 

_____________________________ 

(data) 

 
Pateikdamas šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs patvirtinate, kad sutinkate, jog Jūsų 

vaikų/globotinių asmens duomenis (vadas, pavardė, gimimo metai, ugdymo įstaiga, nuotrauka)  

duomenų valdytojas -grupės auklėtojos tvarkytų siekiant šių tikslų: 

 
1. Dalintis vaiko ugdomosios veiklos momentais grupėje tėvų facebook gr. paskyroje; 

 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

2. Dalintis vaikų ugdymo pasiekimais darželio internetiniame tinklalapyje: 

www.ariogalosld.lt  
 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

3. Dalintis  vaikų ugdymo  pasiekimais  - vaikų  išvykos, edukacija, tėvelių profesijų 

pristatymas; 
 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

4. Fiksuoti įsimintinas vaikų šventines akimirkas darželyje, vaikų fotografavimas, 

filmavimas, nuotraukų skelbimas; 
 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

5. Dalintis vaikų šventinėmis akimirkomis dalyvaujant miesto, rajono ir Respublikos mastu 

organizuojamuose renginiuose, projektuose. Teikiant dalyvių ataskaitas, vaizdinę 

medžiagą. 
 

SUTINKU                    NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

6. Asmens duomenų informacija bus saugoma pas grupės auklėtoją dienyne iki kol vaikas 

išvyks iš darželio; 
 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 

http://www.ariogalosld.lt/


 

 

7. Asmens duomenų informacija bus saugoma mokinių registre iki kol vaikas išvyks iš 

darželio; 
 

SUTINKU NESUTINKU (pažymėkite varnelę) 
 

 

 

Pateikdamas šį sutikimą Jūs taip pat patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad: 

• Jūsų asmens duomenys nebus pateikti tretiesiems asmenims. 

• Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra šis laisva valia išreikštas sutikimas; 

• Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki kol vaikas lankys Ariogalos lopšelį - darželį; 

 
..................................................................................................................................................................... 

                   (grupės auklėtojų vardas, pavardė) 

 
.................................................................................................................................................................... 

                 ( grupės auklėtojų telefono Nr. ) 

 

 
• Duomenų tvarkymui pasitelkiame administracijos darbuotojus /duomenų 

tvarkytojus: 

1. Direktorė Ieva Berštautaitė, tel. 8 428 75 002, el. p. direktore.ariogalosld@gmail.com;  

2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Usuockytė, tel. 8 428 75 002, el. p. 

pavaduotoja.ld@gmail.com;  

3. Sekretorė Dovilė Dubinskytė, tel. 8 428 75 002, el. p. ariogalosld@gmail.com (esant poreikiui, 

administratorė); 

4. Socialinė pedagogė Aušra Vasilienė, tel. 8 428 75 002, el. p. vasausra@gmail.com; 

5. Logopedė Rūta Mačiūnaitė, tel. 8 428 75 002, el. p. rmaciunaite@gmail.com; 

6. Dietistė Meilutė Norkuvienė, tel. 8 428 75 002, mob. 8 6060 14 73 el. p. 

meilute.norkuviene@gmail.com.  
 

• Jūs turite teisę: Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; Reikalauti ištaisyti 

neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis 

arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant 

įstatymus; Gauti su savinimo susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) 

kompiuterio skaitomu formatu; Nesutikti su savo duomenų tvarkymu ir arba atšaukti šį sutikimą dėl savo 

asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų duomenų tvarkymo iki sutikimo 

atšaukimo teisėtumui; apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus; Pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; Bet kada atšaukti duotą sutikimą. 

 
Norėdami atšaukti šį sutikimą, tai galite padaryti kreipdamiesi raštu į nurodytus atsakingus asmenys 

už duomenų saugą ir Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti. 
 

 

 
 

            (Parašas)                  (Vardas, pavardė) 
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