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(tėvų /globėjų) vardas, pavardė) 

 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro direktoriui 

 

SUTIKIMAS 

DĖL VAIKO FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI NUOTRAUKŲ IR (AR) 

FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO 

 

   

(data) 

Klaipėda 

 
Būdamas (-a) teisėtu vaiko atstovu ir atstovaudamas (-a) vaiko interesus, 

SUTINKU/NESUTINKU (nereikalingą išbraukti), kad mano sūnus/dukra (globotinis/globotinė) 

_________________________________  , lankantis Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centrą (toliau – Jaunimo centras), būtų fotografuojamas (-a), filmuojamas (-a), daroma garsinė ir vaizdinė 

medžiaga Jaunimo centro repeticijų, renginių, išvykų, vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų priemonių metu. 

Taip pat, SUTINKU/NESUTINKU (nereikalingą išbraukti), kad minėtos nuotraukos bei filmuota 

medžiaga būtų viešinama reklamuojant ir (ar) teikiant informaciją apie Jaunimo centro vykdomas veiklas, 

renginius, mokinių ugdymą, pasiekimus, reprezentuojant ugdymo įstaigą ir pan.: 

1. Jaunimo centro stenduose; 

2. Jaunimo centro internetinėje svetainėje; 

3. spaudoje; 

4. socialiniuose tinkluose ir pan. 

Man yra suprantama, kad aukščiau paminėti informacijos šaltiniai yra vieši ir jose publikuojamą 

tekstinę bei vaizdinę medžiagą gali neatlyginamai atgaminti viešosios informacijos rengėjai, o taip pat tokia 

medžiaga gali būti panaudota parodose, spaudos darbuose, pristatymuose neprieštaraujant Lietuvos 

Respublikos teisės aktams. 

Prisiimu atsakomybę už atminimui gautą filmuotą ir (ar) fotografuotą medžiagą su vaikų atvaizdais 

pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (ES) 2016/679 nuostatas. 

Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad neturiu teisės kitų vaikų nuotraukų naudoti kitais tikslais (ne 

asmeniniais), jų publikuoti be jų teisėtų atstovų sutikimo. 

Man žinoma, kad: 

1. turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą tvarkyti mano sūnaus/dukters (globotinio/globotinės) 

duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, teisėtumui; 

2. visais klausimais, susijusiais mano sūnaus/dukters (globotinio/globotinės) asmens duomenų 

tvarkymu, apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galiu kreiptis į atsakingą už 

Jaunimo centro renkamų, saugomų bei tvarkomų asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugą darbuotoją 

telefonu šiais kontaktais: tel. (8 46) 433181, el. p. info@kkljc.lt, adresas – Puodžių g. 1, Klaipėda; 

3. turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, 

tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, jeigu Jaunimo centras neteisėtai tvarko mano sūnaus/dukters 

(globotinio/globotinės) asmens duomenis arba neįgyvendina mano ar mano sūnaus/dukters (globotinio/ 

globotinės) teisių. 

 

 

Mokinio atstovo pagal įstatymą       

   (parašas)  (vardas, pavardė) 
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