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TELSIU MENO MOKYKLOS MOKINIU ASMENS DUOMENU
TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq meno mokyklos (toliau - Meno mokyklos) mokiniq asmens duomenq tvarkymo
taisykles (toliau - taisykles) reglamentuoja Meno mokyklos mokiniq asmens duomenq tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apimti, teisiq igyvendinimo ir duomenq apsaugos
technines bei organizacines priemones Meno mokykloje.

2. Taisykles parengtos vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46lEB (toliau Reglamentas
(ES) 2016/679) ir jo igyvendinamaisiais teises aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, kitais teises aktais, reglamentuoj andiais asmens

duomenq tvarkym4 ir apsaug4.

3. Siq Taisykliq reikalavimai privalomi visiems Meno mokyklos darbuotojams, kurie
tvarko Meno mokykloje esandius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino.

4. Taisyklese vartojamos pagrindines s4vokos:

4.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinf asmeni, kurio tapatybe
nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustat),ti, visq pirma
pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numerl, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines,
genetines, psichines, ekonomines, kult[rines ar socialines tapatybes poZymius;

4.2. Duomenq subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
4.3. Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kafiu su kitais nustato

asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir priemones
nustatyti Sqjungos arba valstybes na-res teises, duomenq valdytojas arba konkretls jo skyrimo
kriterijai gali biiti nustatyti S4jungos arba valstybes nards teise;

4.4. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentira ar
kita fstaiga, kurie duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
4.5. Duomenq gavdjas fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar kita lstaiga,
kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne, iSskyrus valdZios
institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretq tyrim4 pagal valstybes nares teisg,
kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq tvarkymo tikslus
atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;

4.6. Asmens duomenq saugumo paZeidimas - saugumo paZeidimas, del kurio netydia
arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persiqsti, saugomi
arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga;
4.7. Sutikimas - savanori5kas Duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo asmens duomenis
jam Zinomu tikslu.



5. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAf ir Reglamente vartoj amas

s4vokas.

II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

6. Mokiniq asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:
6. 1. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
6.2. asmens duomenys turi blti tikslls ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami; netiksliis ar neiSsamls duomenys turi blti i5taisyti, papildyti, sunaikinti arba

sustabdytas jq tvarkymE;

6.3. asmens duomenys turi biiti tokios apimties, kuri bltina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
6.4.renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
6.5. asmens duomenys tvarkomi tokiu b[du, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar

organizacines priemones bltll uZtikrintas tinkamas asmens duomenU saugumas, iskaitant apsaug4

nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfi dencialumo principas);

6.6. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkam4 veikl4
reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.

7. Meno mokykloje mokiniq asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais: mokymosi sutardiq
sudarymo, dienyno pildymo, iSsilavinimo ir kitq paZymq iSdavimo, mokiniq pasiekimq patikrinimo
ir baigiamqjq egzaminq organizavimo ir vykdymo, Meno mokyklos veiklos informavimo
bendruomenei ir visuomenei (vaikq klrybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota
medZiaga), tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vaiko geroves Meno mokykloje ir visuomeneje
uZtikrinimo, svarbaus Meno mokyklos tufto saugumo uZtikrinimo.

8. Meno mokykloje asmens duomenq tvarkymo tikslais tvarkomq asmens duomenq
apimties s4raSas:

8.1. ugdymo sutardiq apskaitos tikslu yra tvarkoma: vaikq, jq tevq (globejq, r[pintojq)
vardai, pavardes, gyvenamoji vieta ir telefonq numeriai;

8.2. elektroninio dienyno pildymo tikslu - mokinio vardas, pavarde, gimimo data, grupe,

mokslo metai, ivertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie sveikat4, tevq (globejq, r[pintojq)
vardai, pavardes, gyvenamoji vieta, elektroninio pa5to adresai, telefono numeriai;

8.3. ivairiq paZymq i3davimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, iSdavimo data, registracijos
numeris, gyvenamoj i vie1a, renginio pavadinimas;

8.4. mokiniq registro pildymo tikslu: vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos
ir faktines gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba (os), mokytis i Meno mokykl4
atvykimo/i5vykimo duomenis (i5 kur atvyko/kur iSvyko, atvykimoii3vykimo data, i5vykimo
prieZastis, isakymo numeris, Meno mokyklos baigimo data), bendrus duomenis apie moksl4 (klase,
mokymosi programa, paZymejimai, kurso kartojimas), mokymosi sutartis, iSsilavinimas, valstybe ir
mokykla (pavadinimas ir kodas), kurioje igl.tas iSsilavinimas;

8.5. Meno mokyklos nelankandiq mokiniq apskaitos tikslu - mokinio vardas, pavarde,

klase, gimimo data, tevq (globejq, rupintojq) vardai, pavardes, kontaktiniai telefonai;
8.6. mokiniq pasiekimq patikrinimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase, mokomoji

kalba, lytis, mokymo programa;



8.7. Meno mokyklos veiklos informavimo bendruomenei irlar visuomenei tikslu - mokiniq
sukudas klrybinis darbas, kur uZfiksuotas mokinio vardas, pavarde, gimimo data, klase, apie

mokiniq veikl4 sukurta filmuota medZiaga ir/ar nuotraukos, kur uZfiksuotas mokinys;
8.8. Mokiniq, kurie gerai mokosi, lanko mokykl4, pagyrimo Meno mokyklos interneto

svetaineje tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase;

8.9. Meno mokykla tvarko mokiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais
tikslais (pvz., mokinio tevq (globejq, rupintojq) praSymai, sutafiys, sutikimai ir kt.).

9. Meno mokykloje tvarkomi mokiniq asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:
9.1. mokiniq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. pa5tas, telefono Nr., gimimo

data, grupe, l1tis, gyvenamosios vietos adresas, pilietybe;
9.2. sveikatos duomenys;

9.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;
9.4. mokiniq tevq (globejq, rupintojq) duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el.

pa5tas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas.

10. Mokiniq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo
tikslai. Mokiniq registro obj ekto duomenys yra saugomi Mokiniq registro duomenq bazeje.
Mokiniq registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi istaig4, Mokiniq registro objekto
duomenys atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi istaigai. Mokiniq registro obj ektui
iSvykus i5 istaigos jo duomenys saugomi Registro duomenq bazeje.

1 1. Mokiniq asmens duomenq rinkimo tvarka:
11.1. priemus naujus mokinius ir suformavus grupes naujiems mokslo metams, duomenys

apie mokinius i mokiniq registr4, elektronini dienynq ivedami i5 mokinio tevq (globejq, rupintojq)

istaigai pateiktq dokumentq:

1 1 .1 . 1 . mokinio vardas, pavarde, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kito asmens

dokumento;

1 1 .1 .2. gyvenama vieta, tevq (globejq, rlpintojq) vardai ir pavardes - tiesiogiai i5 duomenq
objekto ar Svietimo istaigq;

1 1 .2. duomenis i mokiniq registr4 fveda ir toliau tvarko Meno mokyklos direktoriaus

isakymu paskirti darbuotoj ai;

1 1.3. I mokiniq registr4 fvesti duomenys teikiami Svietimo valdymo informacinei sistemai
(SVIS) Lietuvos Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytais terminais ir tvarka.

12. Esant Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbtai ekstremaliai situacijai ar
karantinui, kitiems ribojimams ir vykdant mokym4 nuotoliniu b[du renkami tokie duomenys:
mokinio vardas, pavarde, mokinio elektroninio paSto ir (ar) kitos socialinio tinklo platformos
adresas, mokinio telefono numeris; tevq (globejq, rUpintojtl) vardas, pavarde, tevq (globejq,
rlpintojq) elektroninio pa5to ir (ar) kitos socialinio tinklo platformos adresas, tevq (globejq,
rtpintojq) telefono numeris.

13. Mokymo nuotoliniu bldu naudojami susira5inejimo laiSkai, praneiimai ir kt. turi blti
sunaikinti pasibaigus ekstremaliai situacijai, karantinui ar kitiems ribojimams. UZ tai atsakingi
mokytojai, vykdantys nuotolinl mokym4, kurie turi informuoti mokinius bei jq tevus (globejus,
rupintojus) del naudojamq susira5inejimo irankiq naikinimo.

14. Nuotolinio mokymosi metu surinktus asmens duomenis, atliktus darbus bei uZduotis
saugo mokytojai asmens duomenq apsaugos teises aktuose numatyta tvarka.

15. Mokiniq asmens duomenq teikimas duomenq gavejams:



15.1. asmens duomenys gali blti teikiami tik vadovaujantis ADTAI 5 straipsnyje

nustatytais teiseto tvarkymo kriterij ais pagal sudarytq asmens duomenq teikimo suta.rti arba gavus

duomenq gavej o ra5y.tini pra5ym4 (pagal ADTAf 6 straipsni).
15.2. duomenq gavej ai ir gavejq grupes - Svietimo informaciniq technologijq centras,

TelSiq rajono savivaldybes Svietimo ir spofto skyrius, Svietimo istaigos;
15.3. duomenq teikimas duomenq gavej ams elektroninemis rySio priemonemis

nepaZeidZiant konfidencialumo principo, kai btitina uZtikrinti Meno mokyklos paslaugq teikim4.
16. Mokiniq asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra biitini funkcijq

vykdymui: Meno mokyklos administracija, mokytojai, kiti specialistai.

III SKYRIIIS
ASMENS DUOMENU VALDYTOJO PAREIGOS

17. Meno mokykloje tvarkomq mokiniq asmens duomenq valdytoja yra Tel5iq meno
mokykla, juridinio asmens kodas 190590637, adresas - Justino Staugaidio tak. 2, Tel5iai, kuri:

1l .1. uLtikina duomenq subjekto teisiq igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose
reikalavimuose organizacinems ir techninems asmens duomenll saugumo priemonems ir kituose
teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkymq, nustatytas asmens duomenq
valdytojo pareigas;

17.2. paskiria asmeni (is), atsakingq (-us) uZ mokiniq asmens duomenq tvarkymq Meno
mokykloje;

17.3. rengia mokiniq asmens duomenr.l apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuoj andius teises

aktus, ne rediau kaip kartq per dvejus metus perZiiiri taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;
17.4. organizuola darbuotojq, atsakingq uZ mokiniq asmens duomenq tvarkym4, mokym4

ir kvalifikacijos tobulinimq asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SUBJEKTV SUTIKIMAS TVARKYTI JU

ASMENS DUOMENIS

18. Asmens duomenq subjektai, t. y. mokiniai (toliau - mokinys), kuriq amZius daugiau
kaip 16 metq, ir mokiniq tevai (vaikq tevq pareigq turetojai) (oliau tevai), kuriq vaikq,
besimokandiq Meno mokykloje, amZius iki 16 metq, sutikim4 del asmens duomenq tvarkymo
iSrei5kia ra5ti5kai, iskaitant elektroninemis priemonemis, pagal nustat).t4 form4 (priedas Nr. 1),
patvirtindarni, jog sutinka, kad jq asmens duomenys Meno mokykloje bDtq tvarkomi Siose

taisyklese nurodyais tikslais.
19. Kai mokiniui tiesiogiai sifllomos informacines visuomends paslaugos, mokinio asmens

duomenq tvarkymas yra teisetas, jei sutikim4 pagal (ADTA[ 6 straipsni) duoda ne jaunesnis negu
14 metq mokinys.

20. Duomenq subjektas turi teisQ bet kuriuo metu at3aukti savo sutikim4, jeigu jo asmens

duomenys tvarkomi neteisetai. Sutikimo atsaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrlsto duomenq
tvarkymo, atlikto iki sutikimo at5aukimo, teisetumui. Duomenq subjektas apie tai informuojamas
prieS jam duodant sutikim4.

21. Visi mokinio arjo tevq duoti sutikimai saugomi mokinio asmens byloje.



IV SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES

22. Meno mokyklos direktoriaus isakymu paskirlas darbuotojas uZtikrina, kad duomenq
subjekto teises b[tq tinkamai igyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq subjektui b[tq
pateikiama ai5kiai, suprantamai bei priimtina forma.

23. Duomenq subjekto teises ir jq igyvendinimo brldai:

23.1 . Linoti (buti informuotam) apie subjekto asmens duomenq tvarkym4:
23.1.1. Meno mokykla, i5 duomenq subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis,

suteikia toki4 informacij4: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi mokinio asmens

duomenys, kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenq subjektas privalo
pateikti ir kokios yra duomenq nepateikimo pasekmes;

23.1.2. Meno mokykla duomenq subjektui suteikia informacij4 apie teisg susipaZinti su

Meno mokykloje tvarkomais subjekto asmens duomenimis, teisg reikalauti iStaisyi neteisingus,
neiSsamius, netikslius asmens duomenis bei teisg nesutikti, kad butr.I tvarkomi tam tikri neprivalomi
duomenq subj ekto asmens duomenys;

23.2. susipaZinti su subj ekto asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:
23.2.1. jei duomenq subjektui kyla klausimq del jo asmens duomenq tvarkymo, jis turi

teisE kreiptis lmeno mokyklos administracij4 ir pateikgs asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq
bei ra5ytinl praSym4, gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie duomenq subjekto asmens

duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
23.2.2. Meno mokyklos direktoriaus isakymu paskirlas darbuotojas duomenq subjektui

parengia atsakym4 ir pateikia pra5omus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo
kreipimosi dienos. Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi blti pateikiami ra5tu;

23.3. reikalauti i5taisyti, sunaikinti subjekto asmens duomenis arba sustabdyti asmens

duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTA{ ir (arba) Reglamento
(ES) 20161679) nuostatq. Jei duomenq subjektas, susipaZings su duomenimis nustato, kad asmens

duomenys yra neteisingi, neiSsamiis ar netiksltis, pateikdamas asmens tapatybg patviminanti
dokument4 kreipiasi i Meno mokykl4. Meno mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas
privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti ir duomenq subjekto pra5ymu (ra5ytine, Zodine ar
kita forma) nedelsiant iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius asmens duomenis irlar sustabdyti
tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugojim4;

23.4. duomenq subj ektq teise nesutikti, kad jq asmens duomenys biitq tvarkomi:
23.4.1. duomenq subjektai turi teisg nesutikti (ra5tu, ZodZiu ar kitokia forma), kad butq

tvarkomi tam tikd neprivalomi asmens duomenys. Toks nesutikimas gali buti pareikStas duomenq
rinkimo metu neuZpildant tam tikrq pra5ymo ar sutarties, anketos vietq (eiludiq) arba veliau gavus

bet kokios formos duomenq subjekto praSym4 nutraukti tam tikrq neprivalomq asmens duomenq
tvarkym4. Kad 5i teise b[tq igyvendinama, duomenq subjektui privalo bDti suteikta informacija,
kuriejo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;

23.4.2. gawts duomenq subj ekto pra5ym4 nutraukti tam tikrq neprivalomq asmens

duomenq tvarkym4, lstaiga nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomq asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, iSskyrus istatymr.l nustat).tus atvejus, ir informuoj a duomenq gavejus.

V SKYIIIUS
KONFIDENCIALTJMO IR SATIGUMO NTIOSTATOS



24. Meno mokyklos darbuotojai, direktoriaus fsakymais paskirti tvarkyti vaikq asmens

duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikl.ti paslaptyje bet koki4 su asmens

duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia
informacija biitq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti
asmens duomenq paslaptl galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams.

25. Meno mokyklos direktorius lsakymu paskiria atsaking4 darbuotoj4, kuris su Siomis

taisyklemis supaZindina pasira5ytinai duomenq subjektus tdvus, gauna duomenq subjektq ra5ti5k4

sutikim4, iskaitant elektroninemis priemonemis, kad duomenq subjektas sutinka, jog Meno mokykla
tvarkytq jq asmens duomenis ir uZtikrina 5iq taisykliq igyvendinim4.

26. Darbuotojai gali susipaZinti ir naudotis tik tais dokumentais ir duomenq rinkmenomis,
su kuriais susipaZinti irjuos tvarkyti jie buvo igalioti.

27 . Darbtotojai turi imtis priemoniq, kad bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam
mokiniq asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam ne
teisetam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei
vengiant nereikalingq kopijq darymo. Jei darbuotojas abejoja idiegtq saugumo priemoniq
patikimumu, jis turi kreiptis i Mokyklos direktoriq, kad biitq lvertintos turimos saugumo priemones
ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

28. Darbuotojai, kurie automatiniu bldu tvarko mokiniq asmens duomenis arba i5 kuriq
kompiuteriq galima patekti ivietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoj a

Mokiniq duomenq bazes pagal galiojandias taisykles sukurtus slaptaZodZius. SlaptaZodZiai keidiami
periodi5kai, ne rediau kaip kart4 per tris menesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems
(pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo
Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik
savo slaptaZodi.

29. UZ kompiuteriq prieZiiir4 atsakingas darbuotojas privalo uZtikrinti, kad asmens

duomenq rinkmenos neb[tr.] ,,matomos" (shared) i5 kitq kompiuteriq, o antivirusines programos
atnaujinamos ne rediau kaip kaft4 per menesi.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Taisykles atnaujinamos (perZir:rimos, keidiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne
radiau kaip kat4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq
tvarkym4.

31. Darbuotojai, kurie atsakingi uZ Siose taisyklese nurodytrl asmens duomenq subjektq
asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos funkcijos sudaro galimybg suZinoti
mokiniq asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese nustatytus asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus-

32. Meno mokyklos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos
reikalavimq laikymosi Meno mokykloje kontroles funkcijas, ne rediau kaip karlq per dvejus metus
atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos verlinimq ir ataskait4 pateikia Meno mokyklos
direktoriui.

33. Taisykles skelbiamos Meno mokyklos interneto svetaineje. UZ Siq taisykliq paZeidim4
darbuotojams, atsakingiems ui mokiniq asmens duomenq tvarkym4, taikoma Lietuvos Respublikos

istatymuose numatyta atsakomybe.



Tel3iq meno mokyklos mokiniq
asmens duomenq tvarkymo taisykliq

Priedas Nr. 1

TELSTU MENO MOKYKLOS MOKTNTO il{ JO TEVU (Kl'r'U ISTATYMTNIU ATSTOVU)
ASMENS DUOME,NU TEIKIMO IR ASMENS DUOMENU

TVARKYMO STJSITARIMAS

20 m.

TelSiai

1. Susitarimo Salys:

Viena ialis:
Mokinys (e)

(vardas, pavarde, gimimo data)

Mokinio tevai (kiti istatyminiai atstovai)

(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

Kita Salis:

Tel5iq meno mokykla (oliau Meno mokykla), atstovaujama direktoriaus Antano Kontauto.
2. Susitarimo objektas. Mokinio ir jo tevq (kitq lstatyminiq atstovq) asmens duomenq

teikimas ir tvarkymas.

3. Susitarimo turinys.
3.1.Mokinys ir jo tevai (kiti istatyminiai atstovai) pareiSkia, kad:
3.1.1. yra susipaZing su TelSiq meno mokyklos mokiniq asmens duomenq tvarkymo

taisyklemis (toliau - Taisykles) (taisykles vieSai skelbiamomis mokyklos interneto svetaineje
www.telsiumenomokvkla. lt;

3.1.2. mokinys ir jo tevai (kiti istatyminiai atstovai) sutinka teikti Meno mokyklai savo
asmens duomenis Taisyklese nurodytais tikslais;

3.1.3. mokiniui ir jo tevams (kitiems istatyminiais atstovams) yra Zinoma, kad jie turi teisg
bet kuriuo metu atSaukti savo sutikim4, jeigu jo (q) asmens duomenys tvarkomi neteisetai.
Sutikimo atSaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrlsto duomenq tvarkymo, atlikto iki sutikimo
at5aukimo, teisdtumui.

3.2. Meno mokykla isipareigoja tvarkyti mokinio ir jo tevq (kitq istatyminiq atstovq) asmens

duomenis teisetais ir taisyklese apibreZtais tikslais bei taisyklese nurody,tais terminais.
Susitarimo Saliq para5ai:

Mokinys(e) (nuo 16 metq amZiaus)
(vardas, pavarde) (paraSas)

Mokinio(es) tevai (kiti istatyminiai atstovai):
(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

TelSiq meno mokyklos direktorius Antanas Kontautas.

(para\as)

(paraSas)

(paraias)


