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 Tvirtinu Vilniaus Senvagės gimnazijos asmens duomenų sutikimų formas: 

1. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pridedama); 

2. Sutikimas dėl informacijos apie mane, mano nuotraukos/vaizdo medžiagos 

skelbimo (pridedama); 

3. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pridedama). 

 

 

 

 

Direktorė     Ana Staniukėnienė 

 

  



PATVIRTINTA  

Vilniaus Senvagės gimnazijos  

direktoriaus 2018 m. gruodžio  20 d.  

įsakymu Nr. V-324 

 

________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, pareigos) 

 

Vilniaus Senvagės gimnazija 

Kodas: 190002226 

Adresas: Širvintų g. 80, Vilnius 
 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

__________________ 
(data) 

 

Aš, ____________________________________________________________________________, 
(vardas, pavardė, pareigos) 

 

1. Esu informuotas, kad: 

mano darbdavys Vilniaus Senvagės gimnazijos (toliau – Darbdavys), įgyvendindamas teisės aktų 

reikalavimus ir siekdamas teisėtų darbdavio interesų, Vilniaus Senvagės gimnazijos Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais tikslais renka ir tvarko mano asmens duomenis. 

 

2. Sutinku/Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad: 

darbdavys tinkamos komunikacijos su manimi ne darbo metu palaikymo tikslu, tvarkytų ir saugotų 

šiuos mano asmens duomenis: 

asmeninį telefono numerį; 

asmeninio elektroninio pašto adresą. 

Šiuos mano duomenis Darbdavys saugos iki darbo santykių tarp manęs ir Vilniaus Senvagės 

gimnazijos pabaigos, išskyrus jei šie duomenys pateikti darbuotojo asmens byloje. Tokiu atveju 

taikomi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ saugojimo terminai. 

 

3. Sutinku/ Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad: 

darbdavys asmenų praėjimo į patalpas kontrolės, Vilniaus Senvagės gimnazijos turto apsaugos 

užtikrinimo tikslu, tvarkytų ir saugotų šiuos mano asmens duomenis: 

mano vardas, pavardė; 

vilniečio kortelės numeris. 



Šiuos duomenis Darbdavys saugos iki darbo santykių tarp manęs ir Vilniaus Senvagės gimnazijos 

pabaigos, išskyrus jei šie duomenys pateikti darbuotojo asmens byloje. Tokiu atveju taikomi 2011 

m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ saugojimo terminai. 

4. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: 

4.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

4.2. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi; 

4.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

4.4. nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

5. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, 

informuodamas apie tai Vilniaus Senvagės gimnaziją raštu. 

6. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 27 

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

7. Patvirtinu, kad Vilniaus Senvagės gimnazijos mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su 

šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis. 

 

 

 

____________________                             ____________________ 
(parašas)                                      (vardas, pavardė) 

 
 

 

 

 

  



PATVIRTINTA  

Vilniaus Senvagės gimnazijos  

direktoriaus 2018 m. gruodžio  20 d.  

įsakymu Nr. V-324 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Vilniaus Senvagės gimnazija 

Kodas: 190002226 

Adresas: Širvintų g. 80, Vilnius 
 

SUTIKIMAS DĖL INFORMACIJOS APIE MANE, MANO NUOTRAUKOS/VAIZDO 

MEDŽIAGOS SKELBIMO
1
 

 

__________________ 
(data) 

 

Aš, ___________________________________________, 
(vardas ir pavardė) 

 

Sutinku/ Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad: 

bendruomenės ir visuomenės informavimo apie Vilniaus Senvagės gimnazijos veiklą ir 

bendruomenės narių pasiekimus tikslu, Vilniaus Senvagės gimnazijos internetiniame puslapyje 

http://www.senvagesgimnazija.lt/socialinio tinklo paskyroje/skelbimų lentoje 

20__ m.__________mėn.__d.  būtų paskelbti  šie mano asmens duomenys: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
(nurodyti tuos duomenis, dėl kurių prašomas Duomenų subjekto sutikimas, pavyzdžiui,  vardas, pavardė, informacija apie pasiekimus, dalyvavimas 

renginyje, nuotrauka, vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas Duomenų subjektas) 

Nuotraukoje/ vaizdo medžiagoje vaizduojama
2
:  

                                                                            ________________________________________ 

Šis Sutikimas galioja nuo pasirašymo dienos iki mokymosi sutarties pasibaigimo dienos. 

Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą Sutikimą bet kuriuo metu informuodamas 

apie tai Vilniaus Senvagės gimnaziją raštu. 

 

____________________         ________________________ 
(parašas)                                       (vardas, pavardė) 

 

                                                 
1
 Už vaiką iki 14 metų sutikimą duoda vaiko tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojai). 

2
 pateikiamas nuotraukos/ vaizdo medžiagos aprašymas. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjntoDAoIbiAhVq-ioKHZevDD0QFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.senvagesgimnazija.lt%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D34%3Amok-tar-nuost%26catid%3D21%3Amokytoj-taryba%26Itemid%3D94&usg=AOvVaw1gspZJiuyuaHtW-KaKQ321


PATVIRTINTA  

Vilniaus Senvagės gimnazijos  

direktoriaus 2018 m. gruodžio  20 d.  

įsakymu Nr. V-324 

 

 

 

Vilniaus Senvagės gimnazija 

Kodas: 190002226 

Adresas: Širvintų g. 80, Vilnius 

 
KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

____________________ 
(pildymo data, vieta) 

Aš,    __________________________________________________________________, 
(kandidato vardas ir pavardė) 

 
1. Sutinku/Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad: 

 

Vilniaus Senvagės gimnazijos darbuotojų atrankos vykdymo tikslu, norėdama pasiūlyti man 

darbą ateityje, tvarkytų ir 1 (vienerius) metus saugotų šiuos mano asmens duomenis: 

vardą ir pavardę; 

asmens kodą; 

asmens tapatybės kortelės (paso) numerį,  

gyvenamosios vietos adresą; 

gimimo datą; 

amžių;  

telefono numerį; 

elektroninio pašto adresą; 

gyvenimo aprašymą; 

duomenis apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo patirtį. 

2. Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. 

3. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: 

3.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

3.2. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi; 

3.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

3.4. nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

4. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, 

informuodamas apie tai Vilniaus Senvagės gimnaziją raštu. 



5. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose. 

6. Patvirtinu, kad Vilniaus Senvagės gimnazijos mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su 

šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis. 

 

 

 

____________________                             ____________________ 
(parašas)

                                    
(vardas, pavardė)

 

 

 


