
Forma patvirtinta 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3  d.  

įsakymu Nr. V1-96 

PRANEŠIMAS/SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Man yra žinoma ir aš SUTINKU/NESUTINKU (nereikalingą išbraukti), kad: 

 

1. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (toliau –Jaunimo centras) tvarkys/tvarko mano ir mano 

sūnaus/dukters (globotinio/globotinės) asmens duomenis (nurodyti asmens duomenis) šiais tikslais: 

 

1.1. teikiamo neformaliojo vaikų švietimo proceso administravimo: 

Mokinio asmens duomenys 

1.1.1. Vardas, pavardė  

1.1.2. Asmens kodas  

1.1.3. Lankoma bendrojo ugdymo 

mokykla, klasė 

 

1.1.4. Gyvenamosios vietos adresas  

Mokinio atstovo pagal įstatymą asmens duomenys 

1.1.5. Vardas, pavardė  

1.1.6. Telefono numeris  

1.1.7. Elektroninio pašto adresas  

 
1.2. atlygio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą administravimo tikslu – mokinio vardą, pavardę, asmens kodą. 

Mokinio atstovų pagal įstatymą vardą, pavardę, banko sąskaitos numerį, atliktos įmokos dydį; 

1.3. atleidimo nuo atlygio už neformalųjį vaikų švietimą tikslu – tokius asmens duomenis, kokius mokinių atstovai 

pagal įstatymą pateiks savo iniciatyva, laikydamiesi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto 

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų; 

1.4. atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mažinimo tikslu – mokinio vardas, pavardė bei ypatingi asmens 

duomenys, susiję su asmens sveikata. 

2. Asmens duomenys renkami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Klaipėdos karalienės 

Luizės jaunimo centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1-256 patvirtintu Asmens duomenų 

rinkimo, tvarkymo, naudojimo ir apsaugos tvarkos aprašu. 

3. Asmens duomenys bus pateikiami: 

3.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriui; 

3.2. mokinių asmens duomenys suvedami į Mokinių registro sistemą; 

3.3. kitiems duomenų gavėjams mokinių asmens duomenys esant teisėtam perdavimo pagrindui gali būti 

perduodami tik šių prašymu arba pagal duomenų teikimo sutartį. 

4. Jūs turite teisę susipažinti su Jaunimo centro tvarkomais asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti netikslius 

duomenis, papildyti neišsamius asmens duomenis, teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis. 

5. Visais klausimais, susijusiais asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens 

duomenų saugumo pažeidimais galite kreiptis į atsakingą už Jaunimo centro renkamų, saugomų bei tvarkomų 

asmens duomenų tinkamą tvarkymą ir saugą darbuotoją šiais kontaktais: tel. (8 46) 433181, el. p. info@kkljc.lt, 

adresas – Puodžių g. 1, Klaipėda. 

6. Jūs turite 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 manote, kad Jaunimo centras neteisėtai tvarko Jūsų arba Jūsų 

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

(globotinio/globotinės) teisių. 

 

 

Mokinio atstovo pagal įstatymą       

   (parašas)  (vardas, pavardė) 

mailto:info@kkljc.lt

