
 

 

 

PRIE __________________ UGDYMO SUTARTIES NR. _____________ 

                                    (data) 

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOSATLETIKOS MOKYKLOS MOKINIO IR JO TĖVŲ 

(KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS 
 

2021  m. _______________________ d. 

Klaipėda 

1. Susitarimo šalys:  

Viena šalis:  

Mokinys(-ė) 

______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė)  

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

______________________________________________________________________________ 

 

Kita šalis:  

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla (toliau – Įstaiga), atstovaujama direktoriaus  

Dariaus Raišučio. 

 

2. Susitarimo objektas:  

Mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas.  

3. Susitarimo turinys.  

3.1. Mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad:  

3.1.1. sutinka teikti Įstaigai savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, 

gimimo datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, sveikatos būklės duomenis.  

3.1.2. asmens duomenys tvarkomi nurodytais tikslais: neformalaus švietimo veiklos organizavimo.  

3.1.3. nurodyti asmens duomenys yra saugojami: ugdymo sutartys 10 metų po ugdymo  sutarties 

pasibaigimo; kiti asmens bylos dokumentai 2 metai baigus sportuoti; 

3.1.4. mokiniui ir jo tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) yra žinoma, kad jie turi teises:  

3.1.4.1. būti informuoti apie asmens duomenų tvarkymą; 

3.1.4.2. susipažinti su savo asmens duomenimis;  

3.1.4.3. reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; 

3.1.4.4. reikalauti duomenis perkelti; 

3.1.4.5. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;  

3.1.4.6. nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;  

3.1.4.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

  

 

PATVIRTINTA 

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos mokyklos direktoriaus  

2021 m. balandžio mėn. 12 d. 

įsakymu Nr. V- 38 
 

 



  3.2. Mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) sutinka, kad: 

3.2.1. mokinio vardas, pavardė būtų naudojama mokyklos internetiniame puslapyje  

http://klaipedoslam.lt/ ir mokyklos skelbimų lentoje (tik pasiekimo viešinimo tikslu); 

3.2.2. mokinys būtų fotografuojamas/filmuojamas renginių metu (tik pasiekimo viešinimo tikslu); 

3.2.3. mokinio nuotrauka/vaizdo įrašas būtų naudojama mokyklos internetiniame puslapyje 

http://klaipedoslam.lt/ ir mokyklos skelbimų lentoje (tik pasiekimo viešinimo tikslu). 

 

 

 

 

 

 

 

Susitarimo šalių parašai:  

 

Mokinys(-ė) _______________________________________________ ____________________  

                                (vardas, pavardė)                                              (parašas) 

 

Mokinio(-ės) tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

 

_________________________________________________________ ____________________ 

                                  (vardas, pavardė)                                                (parašas) 

 

 

 

 

 

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos direktorius 

Darius Raišutis             ____________________  

                     (parašas) 

 

Susitarimas saugomas mokinio asmens byloje 2 metus baigus sportuoti.  

http://klaipedoslam.lt/
http://klaipedoslam.lt/

